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توطـئــــة
يتض ّمن هذا التقرير عرضا لنتاجئ نشاط الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية خالل س نة  5102يف جمالت
مرجع نظرها ،كدراسة ومتابعة التقارير اليت أعدّهتا حممكة احملاس بات وهيئات الرقابة العا ّمة وعدد من التفقّدايت
املؤسسات العمومية اليت مشلهتا الرقابة وتقيمي
الوزارية .ويربز التقرير أ ّمه املالحظات اليت شابت ّ
ترصف الإدارات و ّ
مدى توفّق هذه الخرية يف اإصالح النقائص والإخاللت اليت ّمت الوقوف علهيا يف ضوء توصيات الهيئة ،كام يربز
نتاجئ تنس يق برامج تدخّالت خمتلف الهيئات الرقابية اإضافة اإىل أنشطهتا يف جمال التعاون ادلويل والتكوين.
ويأيت صدور التقرير الس نوي الثالث والعرشون يف ظروف مناس بة لتعزيز دور الهيئة وتثبيت موقعها يف
املشهد الرقايب ،خاصة بعد بروز معطيات هممة تؤرش اإىل جتاوز سلبيات املرحةل السابقة اليت اسسمت بعد وضوح
الرؤية حول مس تقبل الهيئة ومسأةل بقاءها حتت إارشاف رئاسة امجلهورية من عدمه يف ضوء تنظمي السلطات اذلي
أفرزه الواقع الس يايس اجلديد وكرسه دس تور امجلهورية الثانية.
ابلإضافة اإىل هذا العامل املهم اذلي أثر بصفة ملحوظة عىل نشاط الهيئة وانعكس سلبا عىل عالقاهتا
ابلهيالك والإدارات اليت تتعامل معها أثناء اإجناز معليات املتابعة شلكت التحولت اليت عرفها املناخ العا ابلبالد
خالل الفرتة السابقة منذ الثورة ،صعوبة اإضافية أما معل الهيئة ،خاصة مع انعدا الاس تقرار عىل مس توى سس يري
هذه الهيالك العمومية ،وتراجع مردود الإدارة بصورة عامة.
وعىل صعيد أخر ّ
شّك مجود النصوص املتعلّقة ابلهيئة وبضبط مشمولهتا ،عائقا اإضافيا أما حتقيق
طموحاهتا يف القيا مبهاهما ابلنجاعة املطلوبة ،حيث مل جتد الهيئة التجاوب املطلوب من قبل عديد الهيالك اليت
مشلهتا أعامل املتابعة يف مدّ ها يف ال ّإابن ابلردود املطلوبة  ،ممّا مل ميكّهنا من ال ّإطالع عىل مصري عديد امللفّات اليت
خاصة .وقد بلغ الوضع يف بعض احلالت
تض ّمنت أحياان رهاانت مالية ها ّمة أكدت الهيئة عىل رضورة اإيالءها عناية ّ
مرحةل الهتاون ،دون أن تكون دلى الهيئة الآليات القانونية الالزمة اليت متكّهنا من اإلزا الهيالك املعنية بتفعيل
توصياهتا وحتقيق النجاعة املطلوبة.
وأما القناعة اليت حصلت أخريا دلى سلطة ا إلرشاف املمثّةل يف رئاسة امجلهورية حول رضورة البتّ يف
تصور شامل لإصالح املنظومة الرقابية
وضعية الهيئةّ ،مت تكوين جلنة تفكري تولّت النظر يف متوقع الهيئة مضن ّ
مكوانهتا ،ابلس تننا بدراسات ّمت اإعداد بعضها يف اإطار تعاون تونس مع بعض ّ
املنظامت ا إلقلميية
مبختلف ّ
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وادلولية ،وقد تولّت اللجنة املذكورة يف هذا الإطار احلسم يف مسأةل ا إلرشاف عىل الهيئة ،وأ ّقرت الإبقاء علهيا
حتت إارشاف رئاسة امجلهورية ،وهو ما من شأنه أن يوفّر لها مرجع نظر أفقي واسع سس متده من علوية هذا ا إلرشاف
ومن السلطة املعنوية وادلس تورية لرئيس امجلهورية ابعتباره ضامن لس تقرار ادلوةل ومسؤول ابلتضامن مع رئاسة
احلكومة عن الترصف يف املال العا وعن تنفيذ مزيانية ادلوةل ،وهو ما يقتيض ابلتايل وجود هيّك يمتتّع بقدر من
الاس تقالليةّ ،
يتوىل متابعة تقارير الرقابة وتقدمي توصيات الإصالح اليت يتطلّهبا تدارك النقائص والإخاللت اليت
تربزها خمتلف التقارير مبا فهيا تكل الصادرة عن حممكة احملاس بات.
كام ّمت يف اإطار نفس اللجنة اإقرار متكني الهيئة من الصالحيات الاكفية لداء هماهمام يف كنف احلياد والزناهة
والاس تقاللية من خالل اإعداد مرشوع أمر ترتييب يتعلق بتنظميها الإداري واملايل وبسري معلها تطبيقا للقانون عدد
 21لس نة  ،0991مبا من شأنه أن يسهّل للهيئة ممارسة هماهما وتنظمي عالقاهتا مع الطراف اليت تتعامل معها وميكّهنا
يف املدى العاجل من مواصةل القيا مبهاهما يف ظروف أفضل ،يف انتظار مراجعة جذرية ملنظومة الرقابة.
وتأمل الهيئة أن سسامه ّ
التوّجات اجلديدة اليت سشهدها الساحة الوطنية والهداف اليت تض ّمنهتا وثيقة
قرطاج وانبثقت عهنا حكومة الوفاق الوطين ،يف بناء مناخ مالمئ يساعد الهيئة عىل أخذ ماكهنا الطبيعي مضن
مؤسسات امجلهورية الثانية الناشطة يف جمال احلومكة والوقاية من الفساد.
ّ
فالس ياق الس يايس والاجامتعي ّ
يشّك اليو أكم  من أي وقت مف  فرصة لإعادة متوقع الهيئة مضن
املشهد املؤسسايت ،ابعتبار ما ميكن أن تضطلع به من دور يف حتقيق الاس تحقاقات اليت سشّك حمل اهامت مزتايد
من قبل الرأي العا خاصة يف جمال ماكحفة الفساد وتعزيز احلومكة وترش يد اس تخدا مقدرات اجملموعة الوطنية مبا
يسامه يف دمع ثقة املواطن يف مؤسسات ادلوةل ويف توفري مقومات التمنية مبختلف أشاكلها.
اإذ ل ميكن احلديث عن النجاعة يف ماكحفة الفساد دون توفر رقابة فاعةل للترصف العمويم ،تكشف
الإخاللت ،وتزيل الغطاء عن لك أشاكل سوء الترصف ،ولك ما من شأنه أن يصنّف يف خانة الفساد ،وسساعد
الهيالك العمومية عىل ّ
الترصف.
التوق من مثل هذه املظاهر من خالل حتديث أسالي
ّ
مقرة العز يف ظل هذه املعطيات عىل تعزيز موقعها ومزيد تفعيل تدخالهتا
ومن هذا املنطلق فا ّإن الهيئة ّ
والاضطالع بدورها اكمال بوصفها أحد احملاور الساس ية يف املنظومة الرقابية  .وس تعمل عىل تعزيز التواصل مع
بقية مكوانت املشهد املؤسسايت ملزيد التعريف بدورها لتحقيق النجاعة املرجوة يف جمال متابعة التقارير الرقابية
ومؤسساهتا واحملافظة عىل املال العا
وتمثني نتاجئها وتفعيل توصياهتا قصد حتسني أداء وطرق ترصف هيالك ادلوةل ّ
والتوق من انتشار الفساد .كام س تعمل الهيئة عىل تعزيز البعد التصحيحي والوقايئ يف تدخالهتا من خالل مساندة
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الهيالك العمومية عىل تطوير املامرسات يف جمال الترصف يف خماطر الفساد ،ومن خالل خلق فضاءات للتفكري
والتواصل مع هذه الهيالك مبا يساعد هذه الخرية عىل تعزيز قدراهتا يف جمال الترصف .كام ستسعى الهيئة بوصفها
احلاضنة اليت تلتقي فهيا بقية الهيالك الرقابية عىل وضع التصورات والرؤى الكفيةل بتطوير الوظيفة الرقابية مبختلف
مكوانهتا.
وإاذ سشكر الهيئة هبذه املناس بة خمتلف الطراف اليت تعاملت معها من وزارات ومؤسسات ملا لقيته من
جتاوب من طرفها يف مدّ الهيئة ابلجوبة املطلوبة يف ال ّإابن ويف ما قامت ّ
ابتاذه من اإجراءات لتنفيذ التوصيات
اليت تقدّ مت هبا لتدارك النقائص والإخاللت اليت أبرزهتا تقارير الرقابة وحتقيق التقدّ املطلوب يف معليات
الإصالح ،فاإهنّ ا سشري كذكل ّ
بّك أسف اإىل ما جسلته من عد التعاون والتأخري الها اذلي ّمتزيت به بعض
املؤسسات خبصوص بعض امللفّات الها ّمة ممّا مل ميكّن الهيئة من تقيمي مدى تنفيذ الإصالحات اليت
الوزارات و ّ
الترصف.
أوصت هبا وا إل ّطالع عىل جناعهتا يف حف املوارد العمومية وحومكة ّ
كامل العيادي
رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية
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نشاط الهيئة خالل 5102
ابلرجوع اإىل نشاط الهيئة فقد تولّت خالل س نة  5102دراسة ومتابعة  77تقرير رقابة ،مهنا  01تقارير يف
املؤسسات العمومية اليت مل سس توف تدابري
اإطار متابعة أوىل و 77تقرير يف اإطار متابعات لحقة ّ
خصت الهيالك و ّ
الإصالح املس توجبة .ومشلت املتابعة الوىل عىل وجه اخلصوص تقارير هم ّمات مض ّمنة ابلتقرير ين الس نويني السابع
والعرشين والثامن والعرشين دلائرة احملاس بات اإضافة اإىل تقارير أعدّ هتا هيالك الرقابة العامة وعدد من تقارير
التفقّدايت الوزارية .وقد بلغ العدد امجليل لهذه التقارير  10تقارير اس تخرجت مهنا الهيئة  715مالحظة للمتابعة
الترصف وإاخاللت ابلإجراءات والرتاتي السارية ّمت خبصوصها سسجيل نس بة تدارك بلغ معدّ لها
تعلّقت بنقائص يف ّ
 ،%71وتقدّ مت الهيئة بـ  234توصية ل إالصالح بشأن عدد من النقائص املتبقّية .كام واصلت الهيئة من خالل
متابعة التقارير اليت اكنت حم ّل متابعات سابقة ،دراسة وتقيمي اإجراءات الإصالح والتدارك املتّخذة لتجس مي 0505
توصية اكنت قد تقدّ مت هبا عىل امتداد الس نوات السابقة خبصوص هيالك مشلهتا املتابعة و ّتبني عد اس تكامل
الإصالحات املطلوبة بشأهنا وتعلّقت بــ  77تقريرا بلغت النس بة الإجاملية ل إالصالح والتدارك بشأهنا حوايل . %78
كام أ ّقر جملس الهيئة خالل س نة  5102اإهناء متابعة  52تقريرا ّمت اس تكامل الإصالحات املتعلّقة هبا أو ّمت سسجيل
تقدّ ها ّ يف اإجنازها ،و ّمت تلكيف سلطات ا إلرشاف املعنية مبواصةل التأكّد من اس تكامل جتس ميها وإافادة الهيئة بنتاجئ
ذكل.
ويف جمال التنس يق تولّت الهيئة اإقرار الربانمج الس نوي العا لتدخّالت الهيئات الرقابية بعنوان س نة
 5102مبا مكّن من تاليف الوقوع يف ازدواجية عدد من العمليات الرقابية املربجمة من قبل بعض الهيالك ،و ّمت اقرتاح
مؤسسات أخرى لتعويضها مبا مكّن من ترش يد برانمج الرقابة من انحية واملسامهة يف دورية أفضل ملراقبة
برجمة ّ
ترصف بعض الهيالك العمومية.
ّ
ابملؤسسات وابملصاحل واحملاور اليت مت ّت
ويتض ّمن هذا التقرير يف اببه ال ّول نتاجئ معليات املتابعة املتعلقة ّ
دراس هتا مبوبة حس الوزارات ،ويف اببه الثاين عرضا لنشاط الهيئة يف جمالت تنس يق الربامج الرقابية ومعليات
الرشاكة والتعاون ادلويل اليت سامهت فهيا ،يف حني تض ّمن الباب الثالث عددا من التوصيات العا ّمة .هذا وقد ّمت
إارفاق التقرير جبمةل من املالحق تض ّمنت مرشوعي ّنصني ترتيبيني تعلّقا عىل التوايل ابإعادة تنظمي الهيئة وبنرش تقارير
الرقابة العامة واملتابعة.

4

 5102التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

الـبـاب الول:
نـشـاط الــهــيـئـة فــي مــجـال
دراسـة تـقـاريــر الــرقـابـة
والتفقّد ومـتـابـعـتــهـا
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تولّت الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية خالل س نة  5102دراسة  77تقريرا ،مهنا  01تقارير يف اإطار
ملؤسسات العمومية اليت مل سس توف تدابري
متابعة أوىل و 77تقريرا يف اإطار متابعات لحقة ّ
خصت الهيالك وا ّ
تتوزع هذه التقارير وفق جمالت الرقابة ومس توايت املتابعة ،اكلتايل:
الإصالح املس توجبة .و ّ
مس توى
املتابعة

التوصيات
املنجزة خالل
املتابعة

التوصيات
املتبقية
للمتابعة

مجموع
النقائص اليت
مت تداركها

النس بة
الإجاملية
ل إالصالح

59
07

88
010

78

85

%75
%87
%27

195
78
078

%77
%88
%78
%78
%88
%87

النقائص
املس تخرجة

التوصيات
املقدمة

مصاحل اإدارية أولـى
مركزية وّجوية
لحقـة

0
5

مؤسسات معومية أولـى
ذات صبغة اإدارية
لحقـة
أولـى
جامعات حملية
لحقـة
منشأت معومية أولـى
وذات مسامهة
لحقـة
معومية
مؤسسات معومية أولـى
ل تكتيس صبغة
لحقـة
اإدارية
مجعيات وهيالك أولـى
غري مصنفة
لحقـة
أولـى
قطاعات وحماور
لحقـة
أولـى
اجملـمـــوع
لحقـة
اجملـمـــوع العـا

2

007
007
087

59
17

01
-

51
5
5

207
80
571

577
12
81

75
7
-

050
01
81

52

0587

228

72

570

977

0

21

58

-

58

55

5

058

72

1

07

017

0
8
05
01
77
77

29
018
190
632
5719
1580

11
75
085
518
0505
0887

7
11
097
097

11
17
81
518
228
788

07
98
118
382
5181
5855

جمـال الرقـابة

عدد التقارير

78

%57
%71
%79
%60
%78
%72

ومشلت املتابعة الوىل عىل وجه اخلصوص تقارير هم ّمات مض ّمنة ابلتقرير ين الس نويني السابع والعرشين
والثامن والعرشين دلائرة احملاس بات اإضافة اإىل تقارير أعدّ هتا هيالك الرقابة العامة وعدد من تقارير التفقّدايت
الوزارية .وقد بلغ العدد امجليل لهذه التقارير  10تقارير اس تخرجت مهنا الهيئة  715مالحظة للمتابعة تعلّقت بنقائص
الترصف وإاخاللت ابلقوانني والرتاتي السارية ّمت خبصوصها سسجيل نس بة تدارك قدّر معدّ لها بـ ،%71
يف ّ
وتقدّ مت الهيئة بشأن النقائص املتبقّية بـام مجلته  234توصية لإصالهحا وجتن تكرارها أو تفامقها ،عىل حنو ما هو
ّ
املبوب حس الوزارات ،واذلي يتضح من خالل املعطيات املض ّمنة به أن نس بة الإصالح
مبني ابجلدول املوايل ّ
املسجةل منذ املتابعة الوىل تراوحت بني  %57ابلنس بة للهيالك الراجعة ابلنظر لوزارة الرايضة و %71ابلنس بة
للهيالك التابعة لوزارة الثقافة.
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الوزارات املعنية بتقارير الرقابة

عدد التقارير حمل
متابعة

عدد النقائص املس تخرجة من
التقارير

عدد النقائص اليت ّمت
تداركها

عدد التوصيات
املقدمة

نس بة الإصالح
والتدارك

وزارة الشؤون اخلارجية

5

57

08

8

%79

وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري

0

28

51

11

%81

وزارة الصحة

5

87

87

81

%21

وزارة النقل

0

055

77

82

%71

وزارة املرأة والرسة والطفوةل

1

31

17

14

%52

وزارة التمنية والاستامثر والتعاون ادلويل

1

116

84

29

%72

وزارة الش باب الرايضة

1

29

07

11

%57

وزارة الثقافة واحملافظة عىل الرتاث

0

018

010

12

%71

الـمــجـمــوع

01

715

185

518

%71

ويف اإطار مواصةل أعاملها ،قامت الهيئة من خالل املتابعات الالحقة للتقارير بدراسة وتقيمي الإجراءات
املتّخذة لتجس مي  0505توصية مل يس تمكل تنفيذها تتعلّق بــ  77تقرير رقابة قامت بدراس هتا .وبلغت النس بة
الإجاملية ل إالصالح والتدارك حوايل  %78مثلام يبيّنه اجلدول التايل:
نتاجئ املتابعات الالحقة
عدد
النقائص
املس تخرجة
من التقرير

عدد التوصيات
املقدمة يف ضوء
املتابعة الوىل

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

نتاجئ املتابعة الثانية

02

127

550

550

78

027

%59

517

%58

نتاجئ املتابعة الثالثة

08

812

097

087

58

009

%07

571

%72

نتاجئ املتابعة الرابعة

50

0101

817

507

71

082

%15

872

%86

نتاجئ املتابعة اخلامسة

05

712

592

059

11

99

%23

217

%84

نتاجئ املتابعة السادسة

2

511

91

81

9

18

%21

079

%83

الـمـجـمـوع

77

5719

0505

727

097

228

%26

5181

%78

مس توى املتابعة

عدد التقارير
حم ّل متابعة

8
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 .0وزارة ادلاخلية:
تتوزع حس مس توى
ّتولت الهيئة متابعة  1تقارير مشلت حماور وهيالك راجعة ابلنظر لوزارة ادلاخليةّ ،
املتابعة كام ييل:
 متابعة رابعة :تقرير واحد (.)0 متابعة خامسة :تقرير واحد (.)0 -متابعة سادسة :تقرير واحد (.)0

 نتاجئ املتابعة الرابعة:
الترصف يف ولية بن عرو اإىل النتاجئ التالية:
أفضت املتابعة الرابعة للتقرير الرابع والعرشين دلائرة احملاس بات حول ّ
املتابعة الوىل
موضوع التقرير

الترصف يف ولية بن
ّ
عرو

نتاجئ املتابعة الرابعة

عدد النقائص
املس تخرجة

عدد التوصيات
املقدمة يف ضوء
املتابعة الوىل

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

37

12

9

1

8

%00

29

النس بة
امجللية
ل إالصالح

%78

قرار جملس الهيئة

مواصةل املتابعة

التوسع
وقد ب ّينت أعامل املتابعة تأجيل املسأةل املتعلّقة ابإدماج منطقة "برج غرابل" الفالحية مضن مناطق ّ
العمراين بناء عىل جلسة العمل املنعقدة ابلوزارة امللكّفة ابلتجهزي يف أفريل  ،5100حيث مت ّت املصادقة عىل مثال
الهتيئة العمرانية لبدلية بن عرو مبقتف  المر عدد  18لس نة .5108
واتّضح عىل صعيد أخر توفّق مصاحل الولية يف التقدّ يف اإجناز العديد من التوصيات اليت تقدّ مت هبا
الهيئة حيث متكنت من اإجناز حمطة الضخ مبنطقة "ش بدة" ومت ربط ج ّل املؤسسات الصناعية هبا ووقع سسلميها اإىل
ملؤسسات الصناعية .كام تواصلت
مصاحل ادليوان الوطين للتطهري ويه بصدد اإمتا اإجراءات الربط ابلنس بة لبقية ا ّ
اجلهود يف اجتاه معاجلة وضعية مجمع صيانة وترصف مبنطقة نعسان الكربى حيث ّمت اإحداث هيئة وقتية يف انتظار
الترصف.
عقد جلسة عامة ابلصناعيني لإحداث مجمع للصيانة و ّ

9
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الترصف ،من
وسعيا اإىل جتاوز ا إلشاكل ّيات ّاليت عرقلت معل ّيات الاس تخالص معلت جمامع الصيانة و ّ
ّجهتا ،ابلنس بة خملتلف املناطق الصناع ّية عىل اس تخالص ما أمكن لها اس تخالصه من مساهامت الصناعيني يف
معلية الصيانة جبميع الصيغ املتاحة.
أ ّما خبصوص تقدّ اإجناز دراسات أمثةل الهتيئة العمرانية للمناطق الريفية فقد ب ّينت مصاحل الولية أن ّه ّمت
العدول عن مرشوع املنطقة الريفية عني الرقاد لعدّ ة اعتبارات (حمدودية مساحة هذه املنطقة ،ضعف عدد ّ
الساكن،
تواضع الرصيد العقاري هبا...اخل) أ ّما ابلنس بة لبقيّة املناطق فقد مت ّت اإاثرة مجةل من املالحظات اليت سيمت أخذها
بعني الاعتبار من طرف ماكت ادلراسات.
وجسّلت الهيئة تواصل مساعي معلية سسوية الرايض موضوع املتابعة مع مصاحل الوزارة امللكّفة ابلفالحة
طبقا ملا سي ّمت اإقراره من اإجراءات حول صيغ الترصف يف الرايض ادلولية اليت سيمت ضبطها بناء عىل التوصيات
املنبثقة عن الاستشارة الوطنية حول الرايض ادلولية ا ّ
ملنظمة بتارخي  07جوان  .5102كام تولت الولية دعوة بدلية
مرانق اإىل اإغالق املسلخ البدلي لعتبارات حصية فضال عن اقرتاح تغيري صيغة اإدارة مرشوع هتيئة منطقة اخلردة
ابملروج وذكل ابلتخيل عن وحدة الترصف حس الهداف امللكفة ابإجناز املرشوع لتجاوز الجال والرزانمة الزمنية
بتبين هذا املرشوع.
احملدّ دة للتنفيذ .ومت توجيه مراسةل اإىل مصاحل رئاسة احلكومة لتلكيف الواكةل العقارية الصناعية ّ
ومن انحية أخرى ،أبرزت املتابعة وجود تقدّ يف معلية سسجيل بعض المالك والإجراءات متواصةل لإمتا
ترس مي ابق العقارات.
واس تخلصت الهيئة من هذه املعطيات عد استيفاء معلية الإصالح ووجود مالحظات ما زالت عالقة وهو
ما اقتف  اإقرار مواصةل املتابعة.

 نتاجئ املتابعة اخلامسة:
مشلت املتابعة اخلامسة تقرير هيئة الرقابة العا ّمة للمصاحل العمومية حول الترصف يف ادليوان الوطين للحامية
املدنية مثلام ي ّ
وّضه اجلدول التايل:
املتابعة الوىل
عدد النقائص عدد التوصيات
املس تخرجة املقدمة يف ضوء
املتابعة الوىل

الترصف يف ادليوان
الوطين للحامية املدنية

29

09

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

01

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

9

0
10

نس بة الإصالح
 %خالل هذه
املتابعة

%01

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

قرار جملس الهيئة

21

%82

مواصةل املتابعة
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وقد مكّنت معلية املتابعة من الوقوف عىل اإجناز توصية وحيدة ّمت من خاللها الانهتاء من معلية تزين
املعطيات الوقائية لاكفة الإدارات اجلهوية يف ما عدى اثنتني بسب وجود مشالك فنّية بصدد املعاجلة من قبل
املصاحل املركزية ّلدليوان.
وجتدر الإشارة اإىل أن ّه رمغ أ ّمهية ّ
احلزي الزمين اذلي مف  عىل مبارشة متابعة هذا امللف ،مل يول ادليوان
العناية الالزمة جلان ها ّ من معليات الإصالح املس توجبة .فقد لوح أن ّه ولنئ ّمت سسجيل تق ّد عىل مس توى
اإعادة تنظمي ملفّات العوان وحتسني نس اس تخالص املس تحقّات (ابس تثناء ّ
املتخدلة مهنا بذ ّمة النوادي
واجلامعات الرايضية) ف إان ّه مل يس توف تنفيذ التدابري املتعلّقة بتحيني دليل الإجراءات ووضعه حزي التطبيق وابإعداد
جذاذات الوظائف وتوزيعها عىل خمتلف العوان وابإدماج تطبيقة احملاس بة التحليلية مع بقية التطبيقات اليت دخلت
ّ
حزي الاس تغالل منذ س نة . 5101
و ّبني الاطالع عىل جوان أخرى من نشاط ادليوان عد احرتا الجال اليت ّمت الالزتا هبا خبصوص
حتيني املعطيات املض ّمنة بتطبيقة املوارد البرشية واس تغالل اكفة حماورها وكذكل الشأن ابلنس بة لتطبيقة الرش يف
عالوة عىل عد الرشوع يف اس تغالل منظومة الرتاسل الإلكرتوين ادلاخيل اليت ّمت تركزيها.
وأما بطء نسق الإصالح دعت الهيئة مصاحل ادليوان اإىل مضاعفة اجلهود يف اجتاه جتس مي ما تبقى من
خاصة فامي يتعلّق ابملسائل التنظميية الراجعة اإليه ابلنظر .كام طلبت من وزارة ادلاخلية تلكيف التفقّدية
توصيات ّ
العا ّمة الإدارية واملالية ابلقيا بعملية متابعة ميدانية لهذا ّ
امللف قصد الوقوف عىل الس باب اليت جنم عهنا هذا الوضع
وتقدمي املساعدة الالزمة لتجاوزها.

 نتاجئ املتابعة السادسة:
مت ّت مواصةل النظر يف التقرير الس نوي الثاين والعرشين دلائرة احملاس بات حول الترصف يف بدلية املنس تري يف
اإطار متابعة سادسة عىل حنو ما يبيّنه اجلدول التايل:

موضوع التقرير

الترصف يف بدلية
املنس تري

املتابعة الوىل
عدد النقائص عدد التوصيات
املس تخرجة املقدمة يف ضوء
املتابعة الوىل

88

51

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

00

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

2

7

11

نس بة الإصالح
 %خالل هذه
املتابعة

%22

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

19

النس بة
امجللية
ل إالصالح

%89

قرار جملس الهيئة

اإهناء املتابعة
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توصل البدلية اإىل اس تخالص ما قميته حوايل . 0د من ديوهنا املتخدلة بذ ّمة
و ّتبني يف هذا املضامرّ ،
الغري عرب الصيغ الإدارية والقضائية خالل س نة  5101بعنوان كراء حم ّالت وتعهّدت يف هذا الشأن مبواصةل حتسني
ّجود الاس تخالص .وتولّت عىل صعيد أخر مسك ملفات املمتلاكت العقارية وحتييهنا ونرش قضااي لتسجيل جزء
من عقاراهتا ابحملمكة العقارية مع مواصةل السعي اإىل سسوية وضعية بعض العقارات ابس تعامل الصيغ القانونية املتاحة.
وخبصوص التوصية املتعلقة بتسوية وضعية املساحة املتجاوزة ملا فوتت فيه البدلية لدليوان الوطين
لالتصالتّ ،تبني أن ّه ّمت عرض املوضوع عىل أنظار اجمللس البدلي اإل أن سلطة ا إلرشاف مل تصادق عىل التفويت
ابعتبار رجوع ملكية العقار موضوع التسوية لدلوةل.
خيص مسامهة املالكني الجوار يف نفقات
ويف ما يتعلّق إابعادة هتيئة املنطقة الصناعية واس تصدار أمر ّ
الشغال ،اتضح ابلرجوع اإىل الإطار القانوين املنظم لهذه املسأةل (القانون عدد  07لس نة  0998املتعلق بهتيئة
وصيانة املناطق الصناعية والمر عدد  5111لس نة  0998املتعلق ابلنظا السايس جملامع الصيانة والترصف يف
املؤرخ يف  00أفريل  0992املتعلّق ببعث مجمع للصيانة والترصف ابملنطقة
املناطق الصناعية وقرار وزير الصناعة ّ
الصناعية ابملنس تري) أ ّن هتيئة البنية الساس ية للمنطقة الصناعية تعدّ من مشمولت مجمع الصيانة والترصف وقد
س بق أن أشارت البدلية خالل املتابعة السابقة اإىل أن اجملمع تعهد ابإجراء الإصالحات الالزمة وحتميل نفقاهتا عىل
أحصاب الورشات.
ويف املقابل تواصلت املساعي اإىل اإمتا اإجراءات املصادقة عىل التقس مي العقاري للقطعتني املس تغلتني من
طرف لك من الواكةل التونس ية للتكوين املهين ووزارة املالية والوزارة امللكفة ابلشؤون الاجامتعية والواكةل الفنية للنقل
الربي من انحية ولس تخالص مس تحقات البدلية بعنوان كراء فضاء املعرض من انحية أخرى فضال عن مواصةل
سسوية الوضعيات العقارية العالقة.
وكشفت املتابعة عن عد اس تصدار المر املتعلق بتوظيف مسامهة املالكني الجوار يف نفقات
الشغال تطبيقا لحاك جمةل اجلباية احمللية وعد اإعداد أدةل اإجراءات تتعلق ابلترصف يف املمتلاكت وابلترصف
الإداري واملايل.
وابلنظر اإىل طبيعة التوصيات املتبقّية اليت يتعلّق أغلهبا بوضعيات عقارية أو ديون متخدلة بذمة الغري قد
سس تغرق سسويهتا حزيا زمنيا طويال مت اإقرار اإهناء متابعة هذا امللف عىل مس توى الهيئة عىل أن ّ
تتوىل التفقّدية
العا ّمة لوزارة ادلاخلية التأكد من استيفاء الإجراءات الالزمة لتجس مي هذه التوصيات.
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 .0وزارة الشؤون اخلارجية:
نظرت الهيئة يف نتاجئ املتابعة الوىل لتـقـريـرين معدّ ين من قبل هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية .كام
واصلت متابعة تنفيذ الإجراءات املتخذة فامي يتعلّق ابلتوصيات اليت تقدّمت هبا سابقا خبصوص سسعة تقارير
تتوزع حس مس توى املتابعة كام ييل:
أخرى ويه ّ
متابعة أوىل :تقريران (.)5
متابعة اثنية :أربعة تقارير (.)8
متابعة اثلثة :تقرير واحد (.)0
متابعة رابعة :تقريران (.)5
متابعة خامسة :تقرير واحد (.)0
متابعة سادسة :تقرير واحد (.)0

 نتاجئ املتابعة الوىل:
ترصف
يلخّص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الوىل لتقريري هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول هم ّمة تفقد ّ
وحساابت ّ
لك من سفارة امجلهورية التونس ية ابملنامة عامصة مملكة البحرين وسفارة امجلهورية التونس ية بعامن عامصة
الردن:
موضوع التقرير
تفقد ترصف وحساابت سفارة
امجلهورية التونس ية ابملنامة
عامصة مملكة البحرين
تفقد ترصف وحساابت سفارة
امجلهورية التونس ية بعامن
عامصة الردن
اجملموع

عدد النقائص املس تخرجة

عدد النقائص اليت
ّمت تداركها

عدد النقائص اليت ّمت تقدمي
توصيات بشأهنا

نس بة الإصالح والتدارك

05

19

11

%72

اإهناء املتابعة

08

19

12

%78

اإهناء املتابعة

57

08

18

%79

قرار جما الهيئة

تض ّمن التقرير املتعلّق بسفارة امجلهورية التونس ية ابملنامة مجةل من املالحظات أ ّقرت الهيئة متابعة عدد مهنا.
فقد ّتبني عىل مس توى الترصف يف املوارد البرشية والوسائل املادية جتاوز العدد احلايل للعوان القارين
للعدد املرخص فيه طبقا لقانون الإطار و ّ
تويل احملاس العمويم القيا مبها متنافرة عالوة عىل عد اإحاك مسك
امللفات الإدارية للعوان احملليني وذكل عىل مس توى تبوي هذه الواثئق وتنظميها وغياب لكي للمنظومات
الإعالمية املعتادة ابملراكز ادلبلوماس ية (منظومة احملاس بة ،منظومة جالية...اخل).
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كام أشار التقرير اإىل اس تعامل س يارة املصلحة يف غياب أذون مبأمورايت وعد مسك دفرت جولن خالفا
ملقتضيات منشور الوزير ال ّول عدد  88لس نة  0987املتعلّق ابس تعامل س يارات املصلحة.
الترصف احملاس يب فقد ورد ابلتقرير عديد املالحظات تعلق أبرزها بغياب ادلقة يف حتديد
أ ّما عىل مس توى ّ
احلاجيات ويف ضبط التقديرات ملزيانية العنوان الول والاعامتدات التمكيلية ابلإضافة اإىل عد سسوية بعض املبالغ
بعنوان الودائع والماانت عند اإجراء املهمة وعد سسوية سس بقات بعنوان مصاريف ترحيل الشخاص رمغ مراسةل
وزارة اخلارجية يف الغرض.
وب ّينت أعامل املتابعة اتاذ البعثة مجلةل من التدابري مكّنهتا من تدارك بعض النقائص التنظميية والإجرائية عىل
غرار الزتا احملاس العمويم مبهامه املتعلّقة بتنفيذ املزيانية ومعلية الترصف املايل واحملاس يب وتولّيه عقد النفقات
التوصل اإىل التقليص
بتلكيف من رئيس البعثة و إابرشافه عالوة عىل اإحاك مسك امللفات الإدارية للعوان احملليني و ّ
يف عدد معليات التحويل ادلاخيل ل إالعامتدات وسسوية فواضل العنوان ال ّول.
ولس تكامل جمهود الإصالح تقدّ مت الهيئة جبمةل من التوصيات دعت من خاللها خاصة اإىل التنس يق مع
سلطة ا إلرشاف لطل الرتخيص الرضوري لتسوية وضعية العوان موضوع املالحظات الواردة ابلتقرير ومبواصةل
املساعي يف ما يتعلق برتكزي واس تغالل منظومة "جالية" وسسوية التس بقة بعنوان مصاريف ترحيل الشخاص.
وأ ّقرت الهيئة اإهناء متابعة هذا امللف ابعتبار أنه قد ّمت تاليف ج ّل النقائص الواردة ابلتقرير مع ّ
تويل التفقّدية
خاصة وأهنّ ا تندرج مضن التوصية العامة اليت س بق وأن ّ
وّجهتا
العامة للوزارة متابعة تنفيذ التوصيات السالف ذكرها ّ
الهيئة اإىل وزارة اخلارجية يف شأن السفارات واملراكز ادليبلوماس ية.
أ ّما خبصوص التقرير املتعلّق بترصف وحساابت سفارة امجلهورية التونس ية بعامن عامصة الردن فقد تض ّمن
الترصف املايل واحملاس يب اس تخرجت مهنا الهيئة عددا من املالحظات
بدوره عددا من النقائص شابت أساسا ّ
للمتابعة متثّل أ ّمهها يف معاينة تعديالت هامة يف بعض بنود املزيانية نتيجة عد ادلقة يف حتديد احلاجيات فضال عن
اإعداد الذون ابملهامت اخلاصة ابصطحاب احلقيبة ادليبلوماس ية عىل سبيل التسوية وذكل خالفا للرتاتي اجلاري هبا
العمل.
ولوح من انحية أخرى وجود نقائص عىل مس توى واثئق الرصف كعد تض ّمن الفواتري لعدد التسجيل
بدفرت اجلرد وخالص بعض العمةل دون إارفاق واثئق الرصف بنسخ من بطاقات الهويّة وعد مسك دفرت ملتابعة
الطوابع اجلبائية املسلمة اإىل القنصلية .كام مت سسجيل تأخري يف اإرسال احلسا بيات الشهرية لمانة املصاريف من قبل
مصاحل سلطة ا إلرشاف.
14
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وورد ابلتقرير عد سسوية العديد من املبالغ العالقة بعناوين خمتلفة وعد مسك ادلفرت اليويم للقبض
والرصف وادلفرت التفصييل يف متابعة العمليات املنجزة عىل مس توى واكةل ادلفوعات التابعة لوزارة ادلاخلية اإىل
جان عد اس تعامل الاعامتدات ّ
املرسة يف هذه الواكةل بعنوان صيانة وإاصالح البناءات.
وإاثر اطالعها عىل نتاجئ متابعة هذا امللف تقدّ مت الهيئة جبمةل من التوصيات دعت من خاللها اإىل الالزتا
ابلرتاتي املعمول هبا يف تنفيذ النفقات وإاعداد الذون ابملها قبل الرشوع يف الإجناز واحلرص عىل سسوية املبالغ
املذكورة ابلتقرير .كام أكّدت عىل رضورة مسك ادلفرت اليويم للقبض والرصف وادلفرت التفصييل يف متابعة العمليات
املنجزة عىل مس توى واكةل ادلفوعات التابعة لوزارة ادلاخلية.
غري أن ّه وابعتبار سسجيل تاليف ج ّل النقائص الواردة ابلتقرير ما عدا تكل اليت تتعلّق بتسوية بعض املبالغ
القدمية واليت يه موضوع توصية عا ّمة هت ّم اكفّة املراكز ادلبلوماس ية املشار اإلهيا سابقا ،وابعتبار أ ّن وزارة اخلارجية
برجمت هم ّمة تفقّد جديدة لهذا املركز يف غضون الفرتة القادمة ،أ ّقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا املل ّف.

 نتاجئ املتابعة الثانية:

تعلّقت أعامل املتابعة الثانية بتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول ترصف وحساابت سفارة
امجلهورية التونس ية مبسقط اإضافة اإىل تقارير هيئة الرقابة العامة للاملية حول مراقبة ترصف وحساابت ّ
لك من سفارة
امجلهورية التونس ية ابلرايض وقنصلية امجلهورية التونس ية جبدّة وسفارة امجلهورية التونس ية بطوكيو .و ّيبني اجلدول
التايل نتاجئ هذه املتابعات:
املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املتابعة الوىل
املس تخرجة

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

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

نس بة الإصالح
 %خالل هذه
املتابعة

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

النس بة امجللية
قرار جملس الهيئة
ل إالصالح

08

05

05

18

18

%11

01

%27

مواصةل املتابعة

امجلهورية التونس ية ابلرايض 55

07

07

00

17

%72

07

%71

اإهناء املتابعة

مراقبة وحساابت قنصلية
امجلهورية التونس ية جبدة
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12

12

10

18

%51

17

%21

اإهناء املتابعة

ترصف وحساابت سفارة
امجلهورية التونس ية بطوكيو

51

18

18

10

17

%01

01

%72

مواصةل املتابعة

اجملموع

75

85

85

07

52

%11

45

%61

-

موضوع التقرير

ترصف وحساابت سفارة
امجلهورية التونس ية مبسقط
ترصف وحساابت سفارة

----------------------------------------------------------------------

مض بعض التوصيات بعضها لبعض لرتابط املوضوع.
ّ 1مت ّ
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توصلت سفارة امجلهورية التونس ية مبسقط اإىل توفري برجميات أصلية محلاية املعدات والنظمة الإعالمية
ّ
املس تعمةل واعامتد أذون مأمورايت يف اس تعامل الس يارات الإدارية ابلإضافة اإىل احلرص عىل ضبط احلاجيات بدقّة
لتاليف طل اعامتدات تمكيلية .كام ّمت الرشوع يف تنفيذ عدد من التوصيات الخرى من خالل توجيه عديد
خمصص ل إالقامة ،ويف اإماكنية تدارك النقائص
مقر للسفارة وأخر ّ
املراسالت اإىل سلطة ا إلرشاف للنظر يف بناء ّ
املالحظة عىل مس توى تطبيقة "حماس بة" فضال عن العمل عىل سسوية سس بقات ترحيل املواطنني.
واتضح من ّجة أخرى ّ
تويل السفارة حتيني منظومة "اجلالية" واتاذ عديد التدابري خبصوص اس تكامل معلية
اإحداث موقع اإلكرتوين خاص هبا ودمع أنشطة "اندي التونس يني بسلطنة عامن" .ويف املقابل مل توفّق البعثة يف
جتس مي التوصيتني املتعلقتني بتسوية ّ
لك من أرصدة ابجلدول "أ" ومبلغ التس بقة بعنوان رشاء س يارة.
الصدد يف اإطار مواصةل متابعة
مدعوة ملواصةل ّجود الإصالح وموافاة الهيئة مبا ينجز يف هذا ّ
وتظ ّل ّ
السفارة ّ
هذا ّ
امللف.
أ ّما خبصوص سفارة امجلهورية التونس ية ابلرايض فقد ّاتذت عديد الإجراءات املنضوية مضن تنفيذ
التوصيات احملاةل لها عىل غرار اعامتد عقود شغل تتالء ونظا العمل ابلسعودية واحلصول عىل واثئق ملكية الإقامة
الثانية عالوة عىل اإجناز أشغال الهتيئة والصيانة .كام قامت السفارة بتحيني قمية املمتلاكت واعامتدها يف ضبط معلو
التأمني وخصم الفواضل والإيداعات ابلتنس يق مع مصاحل المانة العامة للمصاريف بوزارة املالية فضال عن سسوية
التس بقات للس نوات السابقة ابلتنس يق مع سلطة ا إلرشاف وذكل بتخصيص اعامتدات اإضافية ملزيانية ترصف س نة
.5101
الترصف يف الرشاءات
وسعيا مهنا اإىل الالزتا ابلتوصية الصادرة عن الهيئة خبصوص التقيد بضوابط ّ
تعهّدت السفارة يف ردّها ابلعمل عىل عد اللجوء اإىل صيغة أذون تزود عىل سبيل التسوية.
ويف املقابل واصلت السفارة الشغال املتعلّقة ابإتالف املعدات والاثث غري املس تعمل بعد احلصول عىل
خمتص يف هذا امليدان من وزارة
الرتاخيص الرضورية للغرض وإاعادة ترتي وتنظمي الرش يف يف انتظار تلكيف ّ
الشؤون اخلارجية يعىن هبذا اجلان من النشاط .كام أفادت البعثة بأهنّ ا قد راسلت الوزارة للتوجيه يف شأن اإنشاء
موقع واب خاص هبا وطل الإذن يف اإيفاد عون برجمة خمتص من الوزارة أو الرتخيص يف الاس تعانة خبدمات
املتخصصة ابلرايض .وعىل صعيد أخر ،تتواصل اإجراءات سسوية العديد من التس بقات ابلتنس يق
اإحدى الرشاكت ّ
مع الوزارة .
أ ّما يف ما يتعلّق ابلتوصيات الراجعة ابلنظر ّ
لّك من املصاحل املركزية للوزارة وادليوان الوطين للس ياحة فقد
ظلّت دون جتس مي ويه تتعلّق أساسا ابلتقيّد مبقتضيات جمةل احملاس بة يف ما يتعلّق ابإجراءات اإس ناد التس بقات
وسسويهتا ودمع جمهود السفارة يف جمال الرتوجي لالستامثر يف تونس عرب مزيد التنس يق مع الوزارات املعنية الخرى.
16

 5102التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

ونظرا لس تكامل إاجناز عدد ها من التوصيات ومعاينة تقد يف جتس مي ما تبقّى مهنا فقد مت اإقرار اإهناء
متابعة هذا التقرير مع دعوة التفقدية العامة لوزارة اخلارجية اإىل التعهد مبواصةل املتابعة.
توصلت قنصلية امجلهورية التونس ية جب ّدة من ّجهتا اإىل ترش يد نفقات الهاتف والرشوع يف تنفيذ
و ّ
الإجراءات الالزمة لتجديد أسطول الس يارات وسسوية عدد من التس بقات العالقة .ويف املقابل مل تمتكّن من جتس يد
التوصيتني املتعلقتني ابإرسال الواثئق احملاسبية للمصاحل املركزيّة يف الإابن وحتديد املسؤوليات ابلنس بة لرصف مبالغ
يف غياب اعامتدات خمصصة لها.
وقد مت اإقرار اإهناء متابعة هذا التقرير من قبل الهيئة مع دعوة التفقدية العامة لوزارة اخلارجية اإىل التعهّد
مبتابعة التوصيات اليت ل تزال قيد الإجناز.
أما خبصوص سفارة امجلهورية التونس ية بطوكيو فقد متكّنت من تفعيل املنافسة يف معلية اقتناء تذاكر السفر
اإىل جان اعامتد تدابري عدة لتدارك النقائص القامئة عىل غرار مراسةل الإدارة املركزية لتسوية التس بقات واملصاريف
اخلارجة عن املزيانية واتاذ الإجراءات الالزمة خلمت حساب واكةل ادلفوعات.
يتسن اإمتا معلية فرز الرش يف وإاتالف القدمي منه حيث أفادت السفارة بأهنّ ا جدّ دت
ويف املقابل مل ّ
الطل ل إالدارة املركزية لإرسال عون خمتص يف الغرض .كام مل تمتكّن من اعامتد املنظومتني الإعالميتني املتعلقتني
تتلق ما يفيد موافقة الإدارة املركزية للتأمني ضد خماطر الزلزل .هذا ومل يمت تقدمي عنارص
ابجلالية وابحلاةل املدنية ومل ّ
اإجابة خبصوص وضعية حساابت مقابيض وإايداعات يف انتظار التسوية يف ّ
موّف .5105
وابعتبار وجود العديد من اجلوان حمل متابعة ومل يمت تدارك النقائص املتعلقة هبا أ ّقرت الهيئة مواصةل
متابعة هذا التقرير.

نتاجئ املتابعة الثالثة:
حيوصل اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثالثة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية والتفقدية العامة لوزارة
الشؤون اخلارجية وتفقدية الإدارة العامة للمحاس بة العمومية والاس تخالص حول مراقبة ترصف وحساابت سفارة
امجلهورية التونس ية بفياان:
موضوع التقرير

سفارة امجلهورية التونس ية
بفياان

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املتابعة الوىل
املس تخرجة

11

08
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التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة
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نتاجئ املتابعة الثالثة
عدد
عدد
التوصيات
التوصيات
املتبقية
املنجزة خالل
للمتابعة
هذه املتابعة
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18
17
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مت تداركها

%81
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وقد تولّت السفارة املذكورة سسوية أغل التس بقات العالقة بعنوان كراء مقر البعثة ببودابست وهتيئة مقر
السفارة وغري ذكل من النفقات ابلتنس يق مع المانة العامة للمصاريف.
ويف املقابل مل يتسن للبعثة سسوية التس بقات بعنوان ترحيل الشخاص ورفات الموات اليت يرجع اترخيها اإىل
ما قبل س نة  5112ونظريهتا بعنوان ضامن الكرية ابلرمغ من مراسةل املصاحل املركزية يف عديد املناس بات بغرض بذل
املزيد من املساعي مع مصاحل وزارة املالية علام أنه مل يمت العثور عىل جداول الإرسال والفواتري ذات الصةل بأرش يف
البعثة.
وجتدر الإشارة اإىل أن البعثة مل تفد مبا اعمتدته من تدابري يف اجتاه اإحاك معلية ضبط مزيانية املركز وتفادي
جتاوز النفقات ل إالعامتدات املفتوحة.
وقد أ ّقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا امللف عىل مس توى الهيئة مع دعوة التفقدية العامة لوزارة الشؤون
اخلارجية ملواصةل أعامل املتابعة خبصوص املسائل اليت ما زالت عالقة.

 نتاجئ املتابعة الرابعة:
مشلت أعامل املتابعة الرابعة التقريرين املعدّ ين من قبل هيئة الرقابة العامة للاملية والتفقديّة العا ّمة لوزارة
الترصف يف ّ
لك من سفارة تونس بلش بونة وسفارهتا ابلرابط وذكل عىل حنو ما يتض ّمنه
الشؤون اخلارجيّة حول ّ
اجلدول املوايل:
نتاجئ املتابعة الرابعة

املتابعة الوىل
موضوع التقرير

عدد النقائص
املس تخرجة

عدد التوصيات
املقدمة يف ضوء
املتابعة الوىل

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

عدد
التوصيات
املنجزة خالل
هذه املتابعة

عدد
التوصيات
املتبقية
للمتابعة

نس بة الإصالح
 %خالل هذه
املتابعة

سفارة تونس بلش بونة
سفارة تونس ابلرابط
اجملموع

17
10
88

14
18
55

07
12
05

02
10
11

05
18
19

29%
51%
%58

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

12
57
19

71%
87%
%80

قرار جملس الهيئة

مواصةل املتابعة
اإهناء املتابعة

-

اخملصص للعمليات البنكية للبعثة الراجعة لواكةل
فبخصوص سفارة تونس بلش بونة أهنيي العمل ابحلساب ّ
الهنوض ابلصادرات بعد التنس يق مع الواكةل املذكورة وسسوية الودائع والماانت املس ّجةل ابلعمليات اخلارجة عن
املزيانية خبصمها من أقساط املزيانية من قبل مصاحل المانة العامة للمصاريف بصفة دورية ومبناس بة لك معلية حتويل
لإقساط املزيانية.
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ومن ّجة أخرى ،تولّت البعثة توجيه طل ترخيص -يف مناس بتني -يف اإس ناد امتياز السكن اإىل سلطة
الصدد .ومتكّنت السفارة من
ا إلرشاف .كام تواصل رصد سوق العقارات والتنس يق مع املصاحل املركزية يف هذا ّ
سسوية بعض التس بقات واملصاريف املعدة لالس تخالص يف حني ظلّت البقيّة بصدد التسوية.
و ّمت يف هذا الشأن اإقرار مواصةل املتابعة عىل مس توى الهيئة مع مراسةل الإدارة العامة للمحاس بة العمومية
والاس تخالص يف شأن ما هي ّمها من مالحظات.
خاصة يف اجتاه تفادي جتاوز النفقات
أ ّما ابلنس بة اإىل سفارة امجلهورية التونس ية ابلرابط فتتواصل ّجودها ّ
لالعامتدات املفتوحة عرب تعديل وترش يد الاعامتدات اخملصصة لنفقات تعلمي أبناء العوان ومصاريف صيانة وسائل
النقل واقتناء الوقود مبا يس تجي للحاجيات الفعلية .ويف املقابل مل يمت اإدراج احلساابت خارج املزيانية مضن اجلداول
الشهرية للمحاس بة.
وعىل صعيد أخر ،لوح عد سسوية عدد من التس بقات املنجزة لفائدة بعض الوزارات ابلرمغ من
مراسلهتا يف الغرض مع الإشارة اإىل أن هذه املسأةل اكنت قد مثلت سابقا موضوعا للتوصية العامة املشار اإلهيا أعاله
واليت بلورهتا الهيئة ووّجهتا للطراف املعنية يف عديد املناس بات كام ّ
مضنهتا بتقريرها الس نوي لس نة  5105ابعتبار
تكرر هذا النقص وتواجده تقريبا يف أغل هذه املراكز .ولهذه الاعتبارات ّ ّمت اإقرار اإهناء متابعة هذا ّ
امللف مع
ّ
احلرص يف املقابل عىل دعوة رئاسة احلكومة وسلطة ا إلرشاف اإىل مزيد دراسة التوصية العامة اليت س بق وأن
تقدّ مت هبا الهيئة خبصوص السفارات واملراكز ادليبلوماس ية قصد اإحاك الترصف يف هذه الهيالك.

 نتاجئ املتابعة اخلامسة:
خصت أعامل املتابعة اخلامسة لس نة  5102تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية والتفقّدية العا ّمة لوزارة الشؤون
ّ
الترصف يف سفارة امجلهورية التونس ية بروما .و ّيبني
اخلارجية والإدارة العامة للمحاس بة العمومية والاس تخالص حول ّ
اجلدول التايل النتاجئ املس ّجةل يف هذا املضامر:
نتاجئ املتابعة اخلامسة

املتابعة الوىل
موضوع التقرير

عدد النقائص
املس تخرجة

عدد التوصيات
املقدمة يف ضوء
املتابعة الوىل

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

عدد
التوصيات
املنجزة خالل
هذه املتابعة

عدد
التوصيات
املتبقية
للمتابعة

نس بة الإصالح
 %خالل هذه
املتابعة

الترصف يف سفارة
امجلهورية التونس ية بروما

50

19

12

10

18

%51

19

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

07

%80

قرار جملس الهيئة

مواصةل املتابعة
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ويف اإطار اس تكامل ما رشعت يف تنفيذه من توصيات سابقا تواصل مصاحل السفارة املذكورة اإجراءات
الرصف املتعلقة بنفقات ترحيل أشخاص ورفات
توفري واثئق ملكية مقر الإقامة ومساعهيا للحصول عىل واثئق ّ
متوفني وعىل الواثئق اليدوية الالزمة بعد الرشوع يف اس تغالل التطبيقة الإعالمية .وجتدر الإشارة اإىل أ ّن هذا
املقر وعد اس تجابة الإدارة املركزية
اجلان قد شهد بطءا يف نسق الإجناز يعود اإىل طول اإجراءات اإثبات ملكيّة ّ
لوزارة الشؤون اخلارجية لطلبات املركز ادلبلومايس خبصوص توفري عدد من الواثئق الرضورية.
ومن ّجة أخرى ،سس ّىن للبعثة سسوية جل الفصول لتس بقات واكةل ادلفوعات ويه تعمل عىل اس تكامل
سسوية ما تبقى من سس بقات.
وابعتبار أ ّن عددا من التوصيات قد ظل دون تنفيذ مت اإقرار الاس مترار يف املتابعة مع دعوة وزارة
الشؤون اخلارجية للعمل عىل مساعدة املركز ادلبلومايس يف توفري ادلفاتر احملاسبية الرضورية ملسك حساابته.

 نتاجئ املتابعة السادسة:

تول ّت الهيئة اإجناز املتابعة السادسة لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية والتفقدية العامة لوزارة الشؤون اخلارجية
الترصف يف البعثة ادلامئة للجمهورية التونس ية جبنيف.
وتفقدية الإدارة العامة للمحاس بة العمومية والاس تخالص حول ّ
وحيوصل اجلدول التايل نتاجئ هذه املتابعة:
موضوع التقرير

املتابعة الوىل
عدد التوصيات عدد التوصيات
املقدمة يف ضوء املتبقية من
عدد
املتابعة الوىل املتابعة السابقة
النقائص
املس تخرجة

الترصف يف البعثة
ادلامئة للجمهورية 08
التونس ية جبنيف

17

18

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

18

-

نس بة الإصالح
 %خالل هذه
املتابعة

-

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

01

النس بة
امجللية
ل إالصالح

%70

قرار جملس الهيئة

اإهناء املتابعة

توصلت البعثة املعن ّية اإىل حتديد مصدر الفائض املسجل عىل مس توى رصيد واكةل ادلفوعات لوزارة
ّ
سرسب خطأ يف
مسواة غري أن ّه اكن قد ّ
ادلاخلية من خالل الواثئق املتوفرة دلهيا حيث اتضح أهنّ ا يف واقع المر مبالغ ّ
اإدراّجا.
كام تواصل البعثة مساعهيا لتسوية التس بقات القدمية مهنا واجلديدة .مع العمل بأن ّه ي ّمت س نواي وبطل من
املسواة ول يمت سسوية نظريهتا القدمية ويه مسائل
املصاحل املركزية اإرسال جدول يف التس بقات املرخّص فهيا غري ّ
تظ ّل رهينة التنس يق بني الإدارة املركزية ومصاحل وزارة املالية .ويذكر يف س ياق أخر أنه قد مت التنس يق مع الإدارة
املركزية وسيمت لحقا خصم بقية الفواضل كام ستمت موافاة الهيئة بذكل حال خصم بقية الفواضل.
20
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واستشفت الهيئة من خالل متابعاهتا وجود بطء يف اس تكامل اإجناز التوصيات املتبقية ولكهنّ ا أ ّقرت اإهناء
مض امللف للتقرير اجلديد املتعلّق مبهمة تفقّد لهذه البعثة قامت هبا هيئة الرقابة العامة للاملية
املتابعة ابعتبار ان ّه سي ّمت ّ
وأحيل للهيئة للمتابعة.

 .5وزارة املالية:
تتوزع
ّتولت الهيئة س نة  5102متابعة س بعة تقارير مشلت حماور وهيالك راجعة ابلنظر لوزارة املاليةّ ،
حس مس توى املتابعة كام ييل:
متابعة اثنية :تقرير واحد (.)0
متابعة اثلثة :تقرير واحد (.)0
متابعة رابعة :تقرير واحد (.)0
متابعة خامسة :تقريران (.)5
متابعة سادسة :تقريران (.)5

 نتاجئ املتابعة الثانية:
واصلت الهيئة متابعة التقرير الس نوي الساد والعرشين دلائرة احملاس بات يف جزئه املتعلّق ابملركز اجلهوي
ملراقبة الداءات بنب عرو وذكل مثلام يربزه اجلدول التايل:
موضوع التقرير

املركز اجلهوي ملراقبة
الداءات بنب عرو

املتابعة الوىل
عدد
التوصيات
عدد النقائص
املقدمة يف
املس تخرجة
ضوء املتابعة
الوىل
87

51

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة
51

نتاجئ املتابعة الثانية
عدد
عدد التوصيات
التوصيات
املنجزة خالل
املتبقية
هذه املتابعة
للمتابعة
00

9

نس بة الإصالح
 %خالل هذه
املتابعة

℅22

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

النس بة امجللية
ل إالصالح

قرار جملس
الهيئة

17

℅77

مواصةل
املتابعة

توصلت الإدارة العا ّمة للداءات اإىل ّاتاذ مجةل من الإجراءات البديةل بغرض تأمني
ويف هذا اخلصوص ّ
اس مترارية نشاط املصاحل اجلبائية عند ظهور أعطاب عىل مس توى ش بكة الربط مع مركز الإعالمية بوزارة املالية
للترصف الإلكرتوين يف العقود
يتطلّ اإصالهحا فرتة طويةل .كام متكّنت الإدارة املذكورة من تعممي منظومة "جاد" ّ
والكتاابت عىل لك املراكز اجلهوية ملراقبة الداءات ابلتنس يق مع مركز الإعالمية مبا ميكّن من حتيني وإاصالح
املعلومات املتعلّقة ابلفهرسة ومن اس تخراج جداول اإحصائية حول العمليات املنجزة موزعة حس طبيعة العمليات
وحس القباضات املالية اخملتصة ترابيا.
21
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التوصل اإىل دمج منظومة املؤرشات اجلبائية القطاعية مضن قاعدة املعطيات
واتضح من ّجة أخرى ّ
اجلبائية اخلاصة ابلتطبيقة الإعالمية اليت ّمت تطويرها للمساندة يف اإعداد برانمج املراجعة اجلبائية .كام يمت هناية لك
س نة موافاة مصاحل مراقبة الداءات حبوامل ممغنطة تتضمن املعطيات اخلاصة هبا لس تغاللها يف معلية الربجمة
واملراجعة.
أ ّما عىل مس توى املركز فقد ّمت تضمني املعلومات املتوفّرة جبداول القيادة مبنظومة "صادق" مع احلرص
عىل رضورة التنس يق بني مصلحيت الزناعات وتأطري املاكت ومصلحة التسجيل وخلية املراجعة املعمقة لتاليف
حالت الاختالف يف عدد قرارات التوظيف الإجباري اليت يقع تبليغها وذكل من خالل سسجيلها مبصلحة الزناعات
قبل تبليغها و تثقيلها .
تطور عدد امللفّات املربجمة
كام مت ّت سسوية اكفة ملفّات املراجعات العالقة للفرتة  5119-5117فضال عن ّ
واملنجزة خالل هذه الفرتة (من  001ملفّا أجنز مهنا  81لتبلغ  509ملفّا أجنز مهنا  ) 511وذكل عىل اإثر اعامتد
منظومة ) ) P3Aللمساعدة عىل انتقاء وبرجمة امللفّات.
وقد تولّت مصاحل املركز دعوة احملققني اإىل رضورة إارفاق امللفات املعروضة عىل جلنة متابعة وتأطري نتاجئ
املراجعة املعمقة للملفات اجلبائية بقامئة يف أمه احلرفاء واملزودين وما يفيد اإدراّجا مبنظومة "صادق" عالوة عىل تركزي
هيّك ّ
يتوىل توزيع ومتابعة طلبات الإرشادات والتأكّد من اإدراّجا مضن هذه املنظومة.
ويف املقابل متكّن املركز ،بعد تنقيح النصوص املتعلّقة ابإجراءات املراجعة املع ّمقة وصدور مذكرات اإدارية
حتدد الفرتات القصوى للبت يف املراجعات ،من تصفية  079ملفّا من امللفات العالقة بعنوان س نة  5108بعد أن
اكنت يف حدود  09ملفّا فقط س نة  .5101كام ّ
توىل تنظمي جلسات معل مشرتكة أس بوعية بني ّ
لك من أمانة املال
اجلهوية واملركز حبضور أمني املال اجلهوي ورئيس املركز وقابض املالية ورئيس املكت اخملتص ترابيا قصد اإجياد
احللول الالزمة لس تخالص ادليون املثقةل عىل املدينني غري املوجودين ابلعناوين املتوفرة دلى الإدارة أو العناوين
املنقوصة.
مدعوانّ ،
لك من ّجته ،لس تكامل ما رشعا يف اإجنازه من توصيات
ويبقى املركز والإدارة العا ّمة للداءات ّ
واس تحثاث نسق الإصالح قصد تدارك النقائص املتبقّية يف أقرب الجال.

 نتاجئ املتابعة الثالثة:
الترصف يف رشكة بورصة
ّ
خصت أعامل املتابعة الثالثة تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول ّ
تونس للوراق املالية للتأكد من اس تكامل تدابري الإصالح اليت رشع يف اتاذها مثلام يبيّنه اجلدول التايل:
22
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نتاجئ املتابعة الثالثة

املتابعة الوىل
موضوع التقرير

الترصف يف رشكة
ّ
بورصة تونس للوراق
املالية

عدد النقائص
املس تخرجة

عدد التوصيات
املقدمة يف ضوء
املتابعة الوىل

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

عدد
التوصيات
املنجزة خالل
هذه املتابعة

عدد
التوصيات
املتبقية
للمتابعة

نس بة الإصالح
 %خالل هذه
املتابعة

15

08

02

1

05

%51

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

20
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مواصةل املتابعة

خول للجان اكتساب
وقد متكّنت هذه الرشكة من اس تصدار المر عدد  1759لس نة  5108اذلي ّ
نس بة أكرب من الوراق املالية املصدرة من طرف رشاكت تونس ية دون تراخيص بغرض مزيد اس تقطاب
الاستامثرات الجنبية .كام ّمت تفعيل دور اإدارة الهنوض ابلسوق والتصال يف جمال تنفيذ ّ
اخملطط الإسرتاتيجي
للبورصة.
ومن انحية أخرى شهد عدد الرشاكت املدرجة ابلسوق البديةل ارتفاعا (  05رشكة) يف حني تتواصل
املؤسسات الصغرى واملتوسطة ابلتعاون مع اإحدى
اجلهود يف اجتاه وضع اإطار ملرشوع جديد يتعلّق بمتويل ّ
الرشاكت.
ويف املقابل سس ّمتر املساعي خبصوص اإجناز منظومة لتبادل الواثئق بطريقة ل مادية وابعامتد املصادقة
الإلكرتونية ووضعها ّ
حزي الاس تغالل اإضافة اإىل اإجراء استشارة لختيار مكت خمتص يف التدقيق يف املوارد
تصورات للهيلكة اجلديدة للرشكة.
البرشية وإاعداد ّ
كام ّتبني الرشوع يف حتديث نظا التداول الإلكرتوين وبرجمة اقتناء ُمعدّ ات اإعالمية للغرض وإاجناز منظومة
ملعاجلة العروض العمومية عند اإدراج الرشاكت ابلبورصة ابلإضافة اإىل العمل عىل وضع ش بكة داخلية لتبادل
املعلومات بني موظفي البورصة .وتتواصل املساعي لس تخالص ادليون املتخدلة بذمة رشكتني من ّجة ولنرش ثقافة
السوق دلى الرشاكت واملستمثرين وأحصاب املشاريع والتالمذة والطلبة عرب اإجناز بوابة متخصصة وإاحاةل مجةل من
الاقرتاحات الرامية اإىل تطوير السوق اإىل وزارة املالية من ّجة أخرى.
ومن ّجة أخرى تتواصل املساعي حنو تطوير نس بة مسامهة السوق املالية يف متويل رأ املال اخلا
ابلنس بة للقطاع اخلاص وتكفّل جملس الإدارة مبها جلنة التقنية والتطوير يف جمال دراسة ومراجعة املسائل التقنية
وس بل تطوير نشاط البورصة اإىل جان العمل عىل وضع اإسرتاتيجية يف الغرض والعمل عىل تطوير وتنش يط
السوق الرقاعية.
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املؤرخ يف  57مار
وعىل صعيد أخر أفادت الرشكة بأهنا تولّت اإعداد مقرتح لتنقيح قرار وزير املالية ّ
 0997املتعلّق بضبط نس وصيغ اس تخالص املعالمي والعمولت الراجعة لهيئة السوق املالية وبورصة الوراق
املالية بتونس بعنوان الإصدارات واملعامالت وبقية معليات البورصة وأحالته اإىل الوزارة املعن ّية .وقد مت اإقرار متابعة
مأآل هذا املقرتح مع وزارة املالية ابلتوازي مع متابعة بقية التوصيات الراجعة اإلهيا ابلنظر واملتعلقة بدراسة اإماكنية
تنقيح القانون املتعلق ابإعادة تنظمي السوق املالية يف اجتاه تصيص عدد من مقاعد جملس الإدارة لعضاء مس تقلّني
وبضبط املبالغ اليت حت ّملهتا الوزارة بعنوان أعباء تأجري مندوب احلكومة وسسويهتا ابلتنس يق مع مصاحل البورصة.

 نتاجئ املتابعة الرابعة:
يل ّخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الرابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية املتعلق مبراقبة ترصف
وحساابت مجعية التمنية بس يدي عيل بن عون:

موضوع التقرير

ترصف وحساابت مجعية
التمنية بس يدي عيل بن
عون

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل

20

51

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

9

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

9

-
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مواصةل املتابعة

جتدر الإشارة يف خصوص هذا التقرير اإىل أن ّه تبعا لتوقّف مجعية التمنية بس يدي عيل بن عون عن
النشاط وعد انتخاب هيئة مديرة جديدة وابلتايل عد اس تكامل برانمج الإصالح ،أ ّقر جملس الهيئة س نة 5101
مواصةل متابعة هذا امللف يف اإطار متابعة رابعة مع دعوة الإدارة العامة للقروض الصغرية بوزارة املالية اإىل التنس يق
مع البنك التونيس للتضامن والسلط اجلهوية بس يدي بوزيد قصد سسوية ملف امجلعية املذكورة يف أقرب الجال
ومتابعة تطورات القضااي املرفوعة.
وأبرزت أعامل املتابعة غياب تقدّ يف اإجناز التوصيات يف ظ ّل املراجعة اليت عرفها نظا القروض الصغرية
بر ّمته منذ س نة  5100اإثر اإصدار املرسو عدد  007لس نة  5100املتعلق بتنظمي نشاط مؤسسات المتويل الصغري
كام مت تنقيحه مبقتف  القانون عدد  87لس نة  5108اذلي منح همةل مجلعيات القروض الصغرية ومهنا مجعية التمنية
س يدي عيل بن عون لالمتثال لحاك هذا املرسو والاخنراط يف معلية اإعادة هيلكة وتصحيح طرق الترصف
الصنف من امجلعيات ابلإضافة اإىل اإحداث هيئة مس تقةل سسمى"سلطة رقابة المتويل الصغري" ملكفة
واحلومكة لهذا ّ
ابجلان الرقايب لهذه املؤسسات.
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ويف املقابل اعتربت الوزارة أ ّن متابعة تنفيذ التوصيات املتبقية سواء ما تعلّق مهنا ابجلوان التنظميية أو
مبأآل القضااي املرفوعة ضد الهيئة املديرة السابقة للجمعية تمت عىل مس توى لك من البنك التونيس للتضامن وسلطة
رقابة المتويل الصغري وهو ما حدا هبا اإىل اإحاةل امللف اإىل هاتني اجلهتني للمتابعة.
ومبناس بة النظر يف هذه املسائلّ ،بني البنك التونيس للتضامن من خالل ردوده تعدّ د الصعوابت اليت
واّجهتا امجلعية (تعرض مقرها للحرق بعد الثورة وغلق مقرها اجلديد لعجزها عن خالص معالمي الكراء ،توقف
نشاط الإقراض...اإخل) وأفاد بأن ّه قد ّ
توىل توجيه عديد املراسالت اإىل السلط اجلهوية هبدف دعوة الطراف املعنية
اإىل عقد جلسة عامة انتخابية ولكن دون جدوى.
وخبصوص مأآل القضااي املرفوعة ضد رئيس امجلعية وأعضاء الهيئة املتخلية أشار البنك اإىل أن ّه أحال امللف
املذكور منذ شهر جانفي  5101اإىل احملايم للقيا ابلتتبّعات العدل ّية وأن ّه قد اس تحثّه يف عديد املناس بات عىل اتاذ
الإجراءات القانونية الالزمة.
وقد اتضح للهيئة من خالل النظر يف عنارص هذا امللف أنه طبقا لحاك املرسو عدد  007املشار اإليه
أعاله تعترب سلطة رقابة المتويل الصغري تعدّ اجلهة املؤ ّهةل قانوان ملراقبة مؤسسات المتويل الصغري من مجعيات
ورشاكت خفيّة الامس .وأ ّقرت يف ضوء ذكل مواصةل املتابعة عىل مس توى هذا الهيّك قصد سسوية ّ
ملف امجلعية
املعن ّية يف أقرب الجال وعىل مس توى البنك التونيس للتضامن خبصوص مأآل القضااي املنشورة.

 نتاجئ املتابعة اخلامسة:

ّ
توصلت اإليه الهيئة من نتاجئ خبصوص املتابعة السادسة ل ّ
ّك من التقرير الس نوي
يوّض اجلدول التايل ما ّ
الرابع والعرشين دلائرة احملاس بات يف جزئه املتعلق ابلبنك الوطين الفاليح وتقرير هيئة الرقابة العا ّمة للاملية حول
الترصف يف ملفّات ادليون احملاةل من البنك الوطين الفاليح اإىل الرشكة املالية لس تخالص ادليون:
ّ
املتابعة الوىل
عدد النقائص عدد التوصيات
املس تخرجة املقدمة يف ضوء
املتابعة الوىل
البنك الوطين الفاليح
الترصف يف ملفّات ادليون
ّ
احملاةل من البنك الوطين
الفاليح اإىل الرشكة املالية
لإس تخالص ادليون (عىل
مس توى الوزارة)
اجملموع

نتاجئ املتابعة اخلامسة
عدد
عدد
التوصيات
التوصيات
املتبقية
املنجزة خالل
للمتابعة
هذه املتابعة
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املتابعة
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واصل البنك الوطين الفاليح متويل حاجيات ديوان احلبوب للمومس  5102-5108يف اإطار نفس
حتصل عىل ضامن ادلّ وةل بعنوان
اجملموعة البنكيّة مع تغيري طفيف عىل مس توى نس التّمويل مع العمل بأن ّه قد ّ
التّعهّدات املال ّية قصرية املدى ّ
املتخدلة بذ ّمة ادلّ يوان لسنيت  5108-5101وذكل يف اإطار معل ّية التّدقيق ّ
الشامل
للبنك.
وخبصوص تعهّدات الرشكة التّعاون ّية املركزيّة للخدمات الفالحيّة " ّالزراعات الكربى" ّ
توىل البنك
اس تنناف احلمك الابتدايئ الصادر بتارخي  5108/17/00لعد تطابقه مع برانمج التّطهري املايل والاجامتعي املقرتح
من قبهل .وأشار البنك يف هذا الس ياق اإىل أن ّه ّمت متويل رشاءات ّ
الرشكة من احلبوب ملومس  5108مببلغ . 81د
وذكل يف اإطار اتّفاق وقع اإبرامه مع وزارة الاقتصاد و املال ّية أنذاك مع التأكيد عىل أ ّن تعهّدات مجموعة رشاكت البنك
اإىل ّ
موّف  5108مل تتعدّ سقف اخملاطر احملدّ د من قبل البنك املركزي التّونيس.
ومن ّجة أخرى ،ولنئ مل يوفّق البنك يف حتقيق التعاون املطلوب مع الهيالك املعنية بتطوير الفالحة
البيولوجية ،فقد رشع يف متويل هذا القطاع عرب املصادقة خالل س نة  5108عىل مرشوع منوذيج مبعمتدية الفحص
خمتص يف اإنتاج وسسويق زيت الزيتون وادلجاج البيولوجيني حبجم استامثر قدره . 2،0د.
ابلرس املهين أثناء مساعيه
وسعيا منه لتدارك التأخري املس ّجل يف تنفيذ الحاك القضائية وإازاء جماهبته ّ
لس تغالل املنظومة الإعالمية "صادق"  ،اتذ البنك مجةل من التدابري لتجاوز الوضع خاصة عرب إاصداره لتعلاميت
مجليع الفروع ملزيد الضغط عىل املدينني وتنفيذ الحاك بأكم  رصامة وتوجيه التتبعات يف اجتاه عقةل العقارات
ابإعطاء الإذن ل إالدارات اجلهوية ببيع العقارات املعقوةل يف اإطار أعامل التنفيذ.
وتتواصل ّجود البنك يف اجتاه تطوير أنظمته املعلوماتية حيث رشع يف مرحةل الاختبارات املوازية
والتحضري ملرحةل اس تغالل املنظومة املعلوماتية اليت س متكّن من الإطالع بصفة أآلية وشامةل عىل الوضعية املالية
حلريف ّ
معني وكذكل الشأن ابلنس بة ملرشوع النواة املعلوماتية للبنك املنجزة من قبل مزود فرنيس واليت س متكّن من
توحيد النظمة املعلوماتية.
وخبصوص اإرساء نظا معلومايت يسمح بتحديد املردودية ابلنس بة اإىل حرفاء البنك طبقا ملنشور البنك
املركزي عدد  09لس نة  5117أفاد البنك بأنه قطع أشواطا متقدّ مة يف هذا الاجتاه حيث مت تطوير املنظومة اخلاصة
مبعاجلة القروض لتشمل أغل أنواع القروض مع السعي اإىل تعممي اس تعاملها عىل خمتلف الفروع يف القري العاجل
واس تكامل وضع النظا املعلومايت اجلديد للمحاس بة.
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وتعهّد البنك برشوع الإدارة املركزية للمراقبة ادلامئة اليت مت اإحداهثا يف معلها خالل النصف الول من س نة
 5102وبتجس يد الفصل التا للوظائف املتنافرة من خالل اإصدار منشور داخيل .كام أكّد أ ّن الإدارة املركزية
للترصف ورقابة اخملاطر منكبّة منذ اإحداهثا عىل اس تكامل مرشوع السمل الرتقميي للحرفاء وحتديد املعطيات اليت
تتطلهبا دراسة اخملاطر وإادراّجا عىل مس توى خمتلف برجميات معاجلة العمليات البنكية عىل غرار املنظومة اخلاصة
مبعاجلة القروض .ويف اإطار حرصه عىل ضامن اس مترارية ومعاجلة املعلومات عند وقوع أي خلل وتعزيز سالمة
خاص به.
العالقات املالية تعهّد البنك ابإجناز مقر جندة ّ
ومن انحية أخرى ،ولنئ بقيت نس بة اس تخالص ادليون احملاةل من البنك الوطين الفاليح اإىل الرشكة
املالية لس تخالص ادليون دون املأمول فقد ّمت اتاذ اإجراءات لترسيع نسق الاس تخالص أ ّمهها اإجراء معلية جرد
دقيقة حملفظة ادليون وتكثيف املتابعة صل هيالك التس يري واحلومكة ممّا مكّن من اإعداد مرشوع اإسرتاتيجية
خامس ية لالس تخالص س يعرض عىل جملس الإدارة للمصادقة.
وعىل صعيد أخر ،أفاد البنك بأن ّه قد ّمت اإرجاء الرتفيع يف رأ املال اإىل حني صدور التقارير الهنائية لعملية
التدقيق ّ
خاصة بعد أن ثبت اس تكامل
الشامل مما جيعهل مدعوا اإىل اإفادة الهيئة مبا اس تقر عليه الرأي يف هذا الشأن ّ
اإعداد التقارير الهنائية املتعلقة برسةل البنوك وعرضها عىل السلط املعنية.
ومن ّجة أخرى ،مل سشهد التوصية املتعلّقة بتكوين قاعدة بياانت متثّل مرجعا لضبط ادلخل املتوقع
للفالح وحتديد قمية القرض الالز وتوفر املعطيات الرضورية حول مردودية النشطة املعنية ابلمتويل حس اجلهات
أي تقد يف الإجناز .وبرر البنك ذكل بتباين املعلومات بني خمتلف املصاحل وعد اإماكنية التوصل عىل املدى القصري
اإىل قاعدة موحدة تكون مرجعا مجليع املتدخلني وارتأى مواصةل الاعامتد عىل التقديرات الس نوية ملصاحل وزارة
الفالحة.
وحيث أ ّن بعض التوصيات ل تزال قيد التنفيذ ،أ ّقر اجمللس مواصةل متابعة هذا ّ
امللف.
ابلترصف يف ملفّات ادليون احملاةل من البنك الوطين الفاليح اإىل الرشكة املالية
أ ّما يف ما يتعلّق
ّ
لس تخالص ادليون ،فتجدر الإشارة اإىل أ ّن الهيئة اكنت قد دعت وزارة املالية منذ املتابعة الثانية لهذا التقرير اإىل
تلكيف هيّك رقابة عا ّمة ملزيد التع ّمق يف عدد من امللفّات اليت تض ّمنت اإخاللت ها ّمة ترتّبت عهنا خسائر فادحة
للبنك وتتطل ّ ابلتايل حتديد املسؤوليات وإاجراء التتبّعات الالزمة ،إا ّل أ ّن هذا املقرتح مل حي مبتابعة اإجيابية يف هذا
اخلصوص رمغ التذكريات املتتالية مبناس بة متابعة هذا ّ
امللف .وعىل اإثر اإخضاع البنك يف الونة الخرية اإىل معلية
تدقيق شامل من قبل مكت خاريج ،أفادت الوزارة بصعوبة القيا بعملية التثبت يف هذه امللفات ابلتوازي مع
معلية التدقيق.
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وبناءا عىل هذه املعطيات وابعتبار أ ّن الهيئة اكنت قد أ ّقرت سابقا اإهناء متابعة هذا ّ
امللف يف جزئه
املتعلّق برشكة الاس تخالصّ ،مت كذكل اإقرار اإهناء متابعة هذا ّ
امللف يف جزئه املتعلّق ابلوزارة ،عىل أن ي ّمت التع ّمق
التوصل
يف هذه امللفّات من قبل هيئة الرقابة العا ّمة للاملية بعد الانهتاء من معلية التدقيق اجلارية وإافادة الهيئة مبا ي ّمت ّ
اإليه من نتاجئ يف شأهنا.

 نتاجئ املتابعة السادسة:

الترصف يف
تعلّقت أعامل املتابعة السادسة ابلنظر يف تقرير دائرة احملاس بات الثالث والعرشين حول ّ
الترصف يف ملفّات ادليون احملاةل من البنك الوطين
الرشكة التونس ية للبنك وتقرير هيئة الرقابة العا ّمة للاملية حول ّ
الفاليح اإىل رشكة اس تخالص ادليون وذكل مثلام يربزه اجلدول التايل:
املتابعة الوىل
عدد النقائص عدد التوصيات
املس تخرجة املقدمة يف ضوء
املتابعة الوىل

موضوع التقرير

الرشكة

الترصف يف
ّ
التونس ية للبنك
الترصف يف ملفّات ادليون
ّ
احملاةل من البنك الوطين
الفاليح اإىل رشكة
اس تخالص ادليون (عىل
مس توى الرشكة)
اجملموع

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

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

نس بة الإصالح
 %خالل هذه
املتابعة

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

قرار جملس
الهيئة

78

18

17

15

12

%59

71

%91

اإهناء املتابعة

75

07

08

0

01

℅7

89

℅79

اإهناء املتابعة

011

21

50

1

08

%08

005

%87

-

الترصف يف الرشكة التونس ية للبنك ّمت اقتناء املنظومة احملورية لتطوير النظم املعلوماتية
ابلنس بة اإىل ّ
وتركزيها وتلكيف مكت للتدقيق بتقيمي نتاجئ الإجراءات املنجزة لتاليف النقائص املذكورة يف التدقيق السابق
لسالمة نظم وش باكت التصال .كام ّ
توىل البنك موافاة الواكةل الوطنية للسالمة املعلوماتية بتقرير التدقيق املتعلق
بس نة .5108
خاصة يف السعي اإىل تقليص نس بة
أ ّما ابلنس بة اإىل التدابري اليت شهدت تقدما يف الإجناز فمتثّلت ّ
للترصف يف
املصنّفني من مجةل احلرفاء
ّ
املتحصلني عىل قروض وتعممي منظومة  Work flowيف لك الفروع ّ
للترصف يف اخملاطر.
جتاوزات الرتاخيص مع اإقرار دمع هذا اجلان من النشاط ّ
خاصة عرب الرشوع يف تركزي اإدارة ّ
وتتواصل املساعي خبصوص اس تخالص ادليون مع اللجوء اإىل العديد من الصيغ املتاحة وكذكل الشأن ابلنس بة اإىل
معليات اسرتجاع القساط املس تحقة من القروض اليت تمتتع بتغطية الصندوق الوطين للضامن وأيضا معليات سسوية
املس تحقات ا ّ
مؤسسة ّمتر بصعوابت.
ملتخدلة بذ ّمة ّ 81
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ولنئ سس ّىن للبنك اإجناز البعض من التوصيات احملاةل فا ّإن البعض الخر مهنا مازال قيد الإجناز ويتطلّ
ّ
مطوةل أو لصعوابت قامئة وبصفة عامة يعكس تقيمي جمهود الإصالح املبذول
حزيا زمنيا اإضافيا لرتباطه ابإجراءات ّ
من قبل البنك من خالل املتابعات السابقة وجود إارادة جدية يف تدارك النقائص اليت ذكرها تقرير دائرة احملاس بات
حمل املتابعة وابلتايل أ ّقرت الهيئة اإهناء متابعة هذا امللف عىل مس تواها مع دعوة الرشكة اإىل التعجيل يف تنفيذ
الإجراءات اليت رشعت فهيا.
الترصف يف ملفّات ادليـــــون احملاةل من البنك الوطين الفاليح جتدر املالحظة يف هذا الشأن
وفامي ّ
خيص ّ
للمرة الثانية عىل التــــوايل يسجل عد توصل الهيئة يف ال ّإابن ابلردود املطلوبة فامي يتعلّق ابلنقاط الراجعة
أن ّه و ّ
ابلنظــــر اإىل وزارة املالية ،وقــد ارتأت لتفــادي مزيـــــد التأخري يف معاجلة هذا ّ
امللف ،متابعة النتــــاجئ اليت
توصلت اإلــــهيا رشكــــة الاس تخــــالص ،عىل أن ي ّمت اس تكامل عرض اجلـــزء اذلي هي ّم وزارة املاليــة حال ما ي ّمت
ّ
التوصل بـه.
ّ
وقد ب ّينت املتابعة احلالية اس تكامل اإجناز توصية وحيدة ّمت من خاللها اس تصدار قرار اس تننايف حمك
مبقتضاه لفائدة رشكة الاس تخالص وذكل ابإلزا رشكة نس يج وأحد الضامنني بأداء مبلغ  277أ.د لقاء أصل ادلين
دون اعتبار الفوائض القانونية ،وقد ّمت اس تخراج النسخة التنفيذية واس تخالص مبلغ يناهز  779أ.د ميثّل أصل
ادلين مع الفوائض القانونية احملكو هبا.
وسشري الهيئة اإىل أن ّه ولنئ جسّلت امللفّات املتبقية تقدّ ما عىل مس توى اإجراءات التقايض أو عىل مس توى
حماولت تنفيذ الحاك الصادرة لفائدة الرشكة من خالل البحث عن املمتلاكت الراجعة للمدينني والضامنني ،فا ّإن
بعض الصعوابت والإشاكلت التنفيذية ل تزال تعوق اس تخالص قدر ها من مس تحقّات الرشكة ،ويه ملفّات
تتطلّ متابعهتا حزيا كبريا من الزمن حبمك طول وتعقّد الإجراءات املتعلّقة هبا.
وحيث بلغ هذا ّ
امللف مس توى املتابعة السادسة ،اإضافة اإىل أ ّن الإجــراءات املتعلّقة ابلنقاط املتبقّية
تدخل مضن املشمـــولت العادية للرشكة ومتث ّل جـــزءا من نشاطها عىل غرار ابق امللفّات اليت مت ّت اإحالهتا اإلهيا،
فقد أ ّقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا ّ
امللف عىل مس توى الهيئة وأوىص نظرا اإىل خصوصية امللفّات اليت متسكها
ترصفها خالل سنــــــة  .5107كام دعت الهيئة الرشكة اإىل اإيالء مزيد من
الرشكة بربجمة هم ّمة رقابية جديدة عىل ّ
خاصة عىل مس توى اإجراءات التقايض ومن
العنــاية اإىل امللفّات اليت متسكها وإاحاطهتا ابملتابعة الالزمة حلف حقوقها ّ
حيث اإحاك اإعداد وتقدمي الواثئق والإثبااتت ّ
املدمعة ملس تحقّاهتا يف القضااي اليت ي ّمت رفعها.
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 .1وزارة الصناعة والطاقة واملنامج:
ّتولت الهيئة س نة  5102متابعة تقريرين مشال منشأت راجعة ابلنظر لوزارة الصناعة والطاقة واملنامج،
تتوزع حس مس توى املتابعة كام ييل:
ّ
متابعة اثلثة :تقرير واحد (.)0
متابعة رابعة :تقرير واحد (.)0

 نتاجئ املتابعة الثالثة:
حيوصل اجلدول التايل النتاجئ اليت أفضت اإلهيا أعامل املتابعة الثالثة لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول
بعض جمالت الترصف ابلرشكة التونس ية لصناعة الإطارات املطاطية:
موضوع التقرير

بعض جمالت الترصف
ابلرشكة التونس ية لصناعة
الإطارات املطاطية

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل

07

05

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة
7

نتاجئ املتابعة الثالثة
عدد
عدد
التوصيات
التوصيات
املتبقية
املنجزة خالل
للمتابعة
هذه املتابعة
2

0

نس بة الإصالح
 %خالل هذه
املتابعة

%07

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

11

النس بة امجللية
ل إالصالح

%79

قرار جملس
الهيئة

مواصةل
املتابعة

توصلها للزايدة يف أسعار التصدير بنس بة %01
ب ّينت أعامل املتابعة اجملراة عىل مس توى الرشكة املذكورة ّ
غري أهنا اضطرت اإىل الرتاجع يف هذه الزايدة يف أواخر س نة  5108تبعا لرتاجع السعار العاملية نتيجة اخنفاض
أسعار البرتول وبعض املواد الولية .وأكّدت الهيئة يف هذا املضامر عىل رضورة تواصل املساعي لتحسني معدّل
تطور لكفة الإنتاج ووضعية السوق العاملية.
سعر التصدير مبا يامتىش يف الن نفسه مع ّ
ومتثلت أ ّمه تدابري الإصالح اليت رشع يف جتس يدها يف التعاقد مع اإحدى رشكيت التصدير اإىل السوق
اجلزائرية وحتديد الهدف املزمع حتقيقه هبذه السوق خالل س نة  5102بعد أن ّمت وضع حدّ للتعاقد مع الرشكة الثانية.
كام تتواصل املساعي قصد تطهري الوضعية املالية للرشكة وتدارك الاختالل املس ّجل عىل مس توى التوازانت املالية
ابإمضاء اتفاقيات مت مبوجهبا جدوةل بعض ادليون وتيل البنوك عن جزء ها من فوائض التأخري.
واس ّمترت اجلهود املبذوةل يف اجتاه الرتفيع من نس بة اس تغالل طاقة الإنتاج الفعلية ومتابعة مرشوع تركزي
اس تعامل الغاز الطبيعي مبعمل مساكن فضال عن السعي اإىل توحيد رموز الوظائف بني املقر الاجامتعي ووحدات
الإنتاج يف اإطار املنظومة الإعالمية املتعلقة ابلترصف يف العوان.
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ويف املقابل مل تدل الرشكة مبا يفيد اتاذ الإجراءات الوقائية الكفيةل ابحلد من ظاهرة اإرجاع البضاعة
املصدّرة لرتوجيها ابلسوق املوازية يف البالد التونس ية.
وابلنظر لعد اس تكامل تنفيذ تدابري الإصالح اليت ّمت اتاذها ّتقرر مواصةل متابعة هذا التقرير.

 نتاجئ املتابعة الرابعة:
واصلت الهيئة النظر يف تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول الترصف يف املؤسسة التونس ية
للنشطة البرتولية يف اإطار متابعة رابعة مثلام يربزه اجلدول التايل:

موضوع التقرير

الترصف يف املؤسسة
للنشطة
التونس ية
البرتولية

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل

27

59

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة
01

نتاجئ املتابعة الرابعة
عدد
عدد
التوصيات
التوصيات
املتبقية
املنجزة خالل
للمتابعة
هذه املتابعة
05

10

نس بة الإصالح
 %خالل هذه
املتابعة

%8

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

النس بة امجللية
ل إالصالح

82

%79

قرار جملس
الهيئة

مواصةل
املتابعة

ب ّينت هذه املتابعة عد اإحراز تق ّد يف معلية الإصالح والتدارك مع الإشارة اإىل أن ّه قد اتّضح للهيئة منذ
املتابعة الثانية أ ّن معلية الإصالح مرتبطة يف عديد احلالت بتدخّل وزارة ا إلرشاف .وقد حدا هذا الوضع ابلهيئة اإىل
طل توضيحات من مصاحل الوزارة ودعوهتا اإىل ا إلرساع ابتاذ الإجراءات الالزمة لتجس مي التوصيات احملاةل خاصة
مهنا تكل اليت تتطل ّ تد ّخال عاجال.
وب ّينت أعامل املتابعة احلالية أن ّه مل يمت سوى اإجناز توصية وحيدة من خالل سسوية وضعية امللحقني دلى
بعض املؤسسات وسداد الفواتري املتعلقة هبا يف الجال بعد التذكري الآيل.
كام تتواصل الإجراءات املتعلقة ابقتناء الرخص الإضافية وتعويض اجلهاز الآيل  ROBOTواستشارة
بعض الرشاكت لإمتا الرشوط التقنية لكرا الرشوط خبصوص معاجلة السطواانت القدمية وحصول املؤسسة عىل
نسخ قمية من هذه السطواانت وإابرا صفقة من أجل "جهرة تكنولوجبة  "Migration Technologiqueلقاعدة
البياانت البرتولية.
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املؤسسة يف اإدماج العوان املوضوعني عىل ذمة بعض الوزارات
واتضح من انحية أخرى ،رشوع ّ
والهيالك املهنية عالوة عىل اختيار مكت للقيا مبهمة حتديد التوّجات العامة للنظا املعلومايت املناس للمؤسسة
ولإرساء دليل اإجراءات يغطي اكفة أنشطهتا والرشوع يف اإجناز املرحةل الوىل من املهمة اإىل جان متابعة ملف
نشاط الاس تكشاف ادلويل ابلتشاور مع سلطة ا إلرشاف ودراسة اإماكنية تطوير هذا اجلان .
ملؤسسة اإىل اإهناء ادلراسة املتعلقة بغاز اثين أكس يد اليت أفرزت عديد الفرضيات وتعهّدت يف
كام ّ
توصلت ا ّ
املقابل بتفعيل برامج التكوين عىل ضوء نتاجئ املهمة اليت مت اإس نادها اإىل مكت دراسات.
ونظرا لعد اس تكامل تدارك النقائص القامئة ومعاجلة املسائل العالقة ّمت اإقرار مواصةل متابعة هذا امللف
مبقر الهيئة ملزيد التع ّمق يف الصعوابت اليت حتول دون
ودعوة ممثلني عن الرشكة وعن سلطة ا إلرشاف جللسة معل ّ
تقدّ الإصالحات املطلوبة.

 .8وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري:
نظرت الهيئة س نة  5102يف التقرير املتعلق ابملعهد الوطين للعلو الفالحية ويف نتاجئ متابعته الوىل .كام
تتوزع حس مس توى املتابعة
ؤسسات وهيالك راجعة ابلنظر لوزارة الفالحةّ ،
تولّت متابعة س بعة تقارير مشلت م ّ
كام ييل:
متابعة أوىل :تقرير واحد (.)0
متابعة اثنية :ثالثة تقارير (.)1
متابعة رابعة :تقريران (.)5
متابعة خامسة :تقريران (.)5

 نتاجئ املتابعة الوىل:
مشلت املتابعة الوىل تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية املتعلق ابملعهد الوطين للعلو الفالحية
مثلام يتبني من اجلدول التايل :
موضوع التقرير

عدد النقائص
املس تخرجة

عدد النقائص اليت
ّمت تداركها

عدد النقائص اليت ّمت تقدمي
توصيات بشأهنا

نس بة الإصالح والتدارك

قرار جملس الهيئة

املعهد الوطين للعلو الفالحية

28

23

30

%81

مواصةل املتابعة
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اس تخرجت الهيئة من هذا التقرير عددا من املالحظات للمتابعة تعلّقت ،يف جمال التنظمي والنظا
املعلومايت ،ابفتقار املعهد اإىل هيّك تنظميي مصادق عليه وغياب جذاذات الوظائف اليت تضبط املها املوكوةل
خملتلف العوان ودليل اإجراءات ينظم العمليات املنجزة من قبل مصاحل املؤسسة وحيدد أآليات التنس يق بيهنا عالوة
عىل غياب ممثلني عن الهيئات الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف تركيبة اجمللس العلمي وعد متابعة قراراته
مقررات اإحداث اللجان املنبثقة عن اجمللس وعد توثيق معلها خالفا لحاك المر
وتفعيلها .كام لوح عد اإصدار ّ
عدد  5707لس نة  5118املتعلق بتنظمي اجلامعات ومؤسسات التعلمي العايل والبحث.
و ّتبني يف نفس الس ياق شغور خطة مدير الرتبصات وافتقار املعهد اإىل هيّك يولك اإليه الترصف يف
النظا املعلومايت اإضافة اإىل غياب دليل الإجراءات املعلوماتية و خمطط مديري أو برانمج يواك تطور حاجيات
املعهد يف هذا اجملال خالفا ملقتضيات منشور الوزير الول عدد  57لس نة  .5111كام يذكر عد اإجراء أي تدقيق
للنظا املعلومايت ابملعهد خالفا ملقتضيات المر عدد  0521لس نة  5118املتعلق بضبط النظم املعلوماتية وش باكت
الهيالك اخلاضعة اإىل تدقيق اإجباري دوري للسالمة املعلوماتية.
أ ّما عىل مس توى النشاط الاكدميي والبحث فقد كشف التقرير عن ارتفاع نس بة الساتذة العرضيني
واملتعاقدين اإىل حدود  %21من مجموع اإطار التدريس مبا من شأنه أن يؤثر سلبا يف اس تقرار هيئة التدريس وجودة
التأطري العلمي للطلبة عالوة عىل اللجوء اإىل أساتذة عرضيني خالل الس نة ادلراس ية  5119/5118لتدريس مواد
قارون مل يتقيدوا حبصصهم الإجبارية من املواد املذكورة .كام ّتبني غياب معايري واّضة لنتقاء
يؤمهنا عادة أساتذة ّ
العرضيني وتلكيفهم مبها التدريس فضال عن تلكيف العديد مهنم بتأمني درو نظرية لفائدة طلبة مرحةل
املهندسني ومرحةل املاجس تري وذكل دون تأطري بيداغويج من قبل الساتذة والساتذة احملارضين طبقا ملقتضيات
منشور وزير التعلمي العايل املؤرخ يف 9مار .5115
وأشار التقرير اإىل ّهتر اإطار التدريس وعد السعي لتجديد قاعدة املدرسني من لك الصناف وخاصة
صنف الساتذة "أ" عالوة عىل غياب التوازن يف توزيع ساعات التدريس بني الساتذة وعدد املواد عىل مس توى
اختصاص الاقتصاد الفاليح والغذايئ وغياب أآليات للترصف التقديري يف املسارات املهنية لإطار التدريس.
ومن ّجة أخرىّ ،تبني قصور احملاس بة اخلاصة بساعات التدريس اليت متسكها اإدارة ادلراسات عن توفري
املعطيات التحليلية الالزمة لتقيمي بعض جوان هذا النشاط وعد وجود أآليات للتقيمي املس متر للنشاط
البيداغويج والبحيث لإطار التدريس ابملعهد اإىل جان عد اإحداث جلنة البناءات ملراقبة الصيانة ابملعهد وعد
اإعداد ومسك دفاتر السالمة اخلاصة ابلبناءات طبقا للرتاتي اجلاري هبا العمل .
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وعىل صعيد أخر ،لوح غياب برانمج صيانة وقائية للتجهزيات والبناءات ابملعهد اإضافة اإىل نقص
املتابعة الفنية واملالية عىل مس توى مصلحة الصيانة وغياب خطة متوسطة املدى لهداف البحث العلمي حتدد
جمالت ومواضيع البحث اليت ميتكل فهيا املعهد قدرات حبثية فضال عن عد تفعيل دور اجمللس العلمي يف متابعة
أنشطة البحث يف اجتاه توضيح أهدافها املنتظرة ابدلقة الالزمة ومتابعة حتقيقها واخنفاض معدل مؤرش التأطري
بوحدات البحث مما أدى اإىل تراجع مردودية معليات التأطري لشهادة ادلكتوراه وطول املدة املس تغرقة لإمتا رسائل
ادلكتوراه .ويضاف اإىل ذكل جتاوز نس بة الطلبة اذلين انتفعوا ابلرتس مي الاس تثنايئ  % 81من الطلبة املسجلني
فضال عن مالحظة عدة نقائص يف جمال التفتح عىل احمليط أمهها غياب أدوات ترصف ومتابعة وضعف انفتاح أغل
الوحدات و اخملابر عىل احمليط.
وخبصوص الترصف الإداري واملايل أشار التقرير اإىل وجود سشت ّت أثّر سلبا يف وظيفة الترصف يف املوارد
البرشية (سوء ترصف يف املساعدين املتعاقدين ،غياب معايري واّضة يف ضبط عددمه وتوزيعهم ،جتديد عقودمه
بصورة ش به أآلية وغياب تقيمي علمي وموضوعي لداهئم ...اإخل) اإضافة اإىل عد مناقشة مرشوع املزيانية من قبل
ملؤسسة.
جملس املعهد خالفا لحاك الفصل  58من المر عدد  0112لس نة  0981املتعلّق هبيالك التس يري اب ّ
كام ّتبني عد اس تغالل بعض الإماكنيات املتاحة للمعهد دلمع موارده اذلاتية يف ظ ّل تراجع هذه املوارد
واس تقرار منحة ادلوةل وارتاكب أخطاء يف اإدراج بعض املوارد والنفقات ابملزيانية ووجود ّ
متخدلات لفائدة بعض
املرافق العمومية مل يمت خالصها يف الجال احملددة مبقتف  المر عدد  278لس نة  5118املتعلق بضبط طرق
خالص نفقات الترصف .و ّتبني تصيص املمتلاكت العقارية الفالحية لغاية التدريس والبحث دون سواهام مما ح ّد
من مسامههتا يف الرتفيع من املداخيل اذلاتية للمعهد عالوة عىل عد اإفراد مساكن املعهد مبا يف ذكل املتواجدة مبرانق
بعدادات فردية للكهرابء والغاز واكتفاء الشاغلني بدفع معالمي اس هتالك شهرية جزافية رمزية.
ترصف يف اس هتالك الوقود يذكر مهنا اإس ناد حصص غري
وأشار التقرير اإىل معاينة بعض أوجه سوء ّ
مس توجبة ووجود حالت اس هتالك مشط للوقود وعد موافاة مراق املصاريف العمومية ابجلداول الشهرية
لالس هتالك يف الإابن .كام ّمت الكشف عن وجود حالت مجع بني هما متنافرة وجتزئة الرشاءات املتعلقة مبعدات
الترصف يف الرش يف من أ ّمهها غياب
البحث والتدريس واملواد الكمييائية ومالحظة عديد الإخاللت عىل مس توى ّ
خمتص يف اجملال وعد احرتا رشوط السالمة يف حف أرش يف املعهد وعد التقيد جبداول فرتات
هيّك مركزي ّ
الاستبقاء تطبيقا لقرار وزير التعلمي العايل والبحث العلمي والتكنولوجيا املؤرخ يف  01جوان  5118فضال عن
مالحظة عدة نقائص يف جمال تقيمي جمهودات املعهد ّ
للتحمك يف اس هتالك الطاقة.
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وأبرزت املتابعة اتاذ مجةل من تدابري الإصالح متثلت أساسا يف اإصدار مقررات اإحداث اللجان املنبثقة
عن اجمللس العلمي و توثيق معلها وتدارك النقائص املتعلّقة ابفتقار املعهد اإىل هيّك يولك اإليه الترصف يف النظا
التوصل اإىل تأمني ادلرو من قبل الساتذة القارين عوضا
املعلومايت وغياب دليل الإجراءات املعلوماتية .كام ّمت ّ
عن الساتذة العرضيني واملتعاقدين والتوزيع املتوازن لساعات التدريس بني الساتذة وعدد املواد عىل مس توى
اختصاص الاقتصاد الفاليح والغذايئ وجتاوز النقائص املتعلقة ابحملاس بة اخلاصة بساعات التدريس وتفعيل دور
هيالك املعهد وخاصة اجمللس العلمي يف متابعة أنشطة البحث والعمل عىل حتسني نس بة التأطري بوحدات البحث
والتحمك يف أجال اإعداد الطروحات.
كام جسّل تدارك بعض النقائص املتعلّقة ابلتفتح عىل احمليط وابلتقيد بأحاك المر عدد  0085لس نة 5110
املتعلق بضبط طرق اس تعامل املداخيل املتأتية من أنشطة اجلامعات واملؤسسات التابعة لها ومبقتضيات منشور
وزير املالية عدد  52لس نة  5115املتعلق مبزيانيات املؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وسسوية املبالغ
املتخدلة دلى بعض الوزارات بعنوان مسامههتا يف نفقات التكوين املس متر لعواهنا فضال عن تاليف امجلع بني املها
الترصف يف املوارد البرشية والتّقيد بأحاك المر
املتنافرة عىل مس توى الترصف يف املزيانية وتدارك سشتت وظيفة ّ
خاصة بتفادي جتزئة الرشاءات.
املنظم للصفقات العمومية ّ
وإاسهاما يف اس تكامل هذه اجلهود ،دعت الهيئة اإىل مدها مبا يفيد املصادقة عىل مرشوع الهيّك التنظميي
للمعهد وتوس يع تركيبة اجمللس العلمي وتأمني متابعة قراراته وتفعيلها وإاحداث هيّك يعىن مبتابعة تنفيذ قرارات جمالس
القسا عىل مس توى الهيّك التنظميي املصادق عليه.
وأوصت الهيئة بسدّ الشغور املس ّجل عىل مس توى خطة مدير الرتبصات واحلرص عىل اتاذ التدابري
الالزمة لضامن التفرغ التا ملدير ادلراسات وحتديد قامئة املنسقني بني القسا وإارساء أآليات للتأكد من تأميهنم ملهاهمم
ووضع خطة واّضة تضبط ّ
التوّجات العا ّمة للنظا املعلومايت وتواك تطور حاجيات املعهد يف اجملال وإاجراء تدقيق
لهذا النظا طبقا ملقتضيات المر عدد  0521لس نة  5118املتعلّق بضبط النظم املعلوماتية وش باكت الهيالك
اخلاضعة اإىل تدقيق اإجباري دوري للسالمة املعلوماتية .كام دعت اإىل التقليص يف نس بة الساتذة العرضيني
واملتعاقدين والعمل عىل ضبط مقاييس موضوعية وواّضة لختيار الساتذة العرضيني وتلكيفهم مبها التدريس
واحلرص عىل توفري الإحاطة البيداغوجية ابملساعدين املتعاقدين وإارساء أآلية تقيمي علمي لداهئم مبا يضمن احلد الدىن
من الكفاءة.
وأكّدت الهيئة عىل رضورة اعامتد أآليات للترصف التقديري يف املسارات املهنية لإطار التدريس وتفعيل
دور اإدارة ادلراسات يف جمال متابعة تطور احلاجيات من خمتلف أصناف الساتذة واعامتد أآليات للتقيمي املس متر
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للنشاط البيداغويج والبحيث ابملعهد واتاذ الإجراءات الالزمة لتحسني ظروف التدريس ابملعهد و طالبت مبدّ ها مبا
يفيد حتسن معدل سن اإطار التدريس من لك الصناف وخاصة صنف الساتذة "أ" تبعا لالنتداابت اليت مت
متوسطة املدى لهداف البحث العلمي وذكل بترشيك مجيع الهيالك املعنية ابملعهد .كام
اإجراؤها ووضع خطة ّ
شدّ دت من ّجة أخرى عىل رضورة احلرص عىل اإعداد ومسك دفاتر السالمة اخلاصة ابلبناءات ومزيد اإحاك
معل ّيات صيانة البناءات والتجهزيات من خالل ضبط برامج الصيانة الوقائية وتدعمي املتابعة الفنية واملالية للشغال.
ودعت الهيئة اإىل مدها مبا يفيد مناقشة مزيانية املعهد من قبل اجمللس العلمي طبقا ملقتضيات المر عدد
 0112لس نة  0981وإاىل احلرص عىل تنويع املوارد اذلاتية للمعهد والرتفيع فهيا وتركزي عدادات فردية للمساكن
الإدارية واتاذ الإجراءات الالزمة للتحري حول مالبسات اإس ناد قطع أرض مس تخرجة من الضيعة لفائدة بعض
أعوان املعهد لتشييد مساكن يف اإطار صندوق التضامن الوطين وتوضيح الوضعية العقارية لهذه القطع.
وأوصت الهيئة من ّجة أخرى مبواصةل املساعي الرامية اإىل تدعمي املعهد بوسائل النقل الالزمة وابلعمل
عىل احرتا قاعدة املنافسة يف جمال صيانة الس يارات الإدارية و دعت اإىل مدها مبا يفيد انتداب عون خمتص يف
الرش يف وتصيص ابب مس تقل مضن التقرير الس نوي يتعلق ابلنتاجئ املسجةل يف جمال ترش يد اس هتالك الطاقة
ووضع خطة متاكمةل يف هذا اجملال ومتابعهتا بصفة دورية.

 نتاجئ املتابعة الثانية:
ّيبني اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثانية لتقرير دائرة احملاس بات اخلامس والعرشين يف اببه املتعلق ابملندوبية
اجلهوية للتمنية الفالحية بقفصة وتقريرها الساد والعرشين يف اببه املتعلق ابملندوبية اجلهوية للتمنية الفالحية بصفاقس
وتقرير هيئة الرقابة العامة لمالك ادلوةل والشؤون العقارية املتعلق ابلترصف بواكةل اس تغالل الغاابت:
املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املتابعة الوىل
املس تخرجة

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

نس بة الإصالح
 %خالل هذه
املتابعة

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

املندوبية اجلهوية للتمنية
الفالحية بقفصة

59

02

02

7

9

%81

20
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مواصةل املتابعة

املندوبية اجلهوية للتمنية
الفالحية بصفاقس

50
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07

2

05
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9
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مواصةل املتابعة
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10
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47

47

14
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%30

39

%28

موضوع التقرير

الترصف بواكةل اس تغالل
الغاابت
اجملموع

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة
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واتّضح يف هذا الس ياق ّ
تيل املندوبية اجلهوية للتمنية الفالحية بقفصة ،يف اإطار التصدي حملاولت اقتالع
الجشار ،عن اإس ناد أي ترخيص يف الغرض و اتاذها لعدد من قرارات اإيقاف أشغال بناء غري مرخصة ابلواحة
التوصل اإىل
ابلإضافة اإىل تكثيف املراقبة واملتابعة ممّا من شأنه أن يسامه يف احل ّد من ظاهرة اإهامل الرايض .كام مت ّ
تكوين مجمع تمنية يعمل حاليا عىل اإبرا عقد تزود ابلكهرابء مع الرشكة التونس ية للكهرابء والغاز للتعجيل بدخول
منطقة الواحة حزي الاس تغالل ابلإضافة اإىل العمل عىل متكني منطقة سقدود  2من مياه الري.
وعىل صعيد أخر ،متكّنت املندوبية من اإعادة اس تغالل املنطقة السقوية ابملياه املعاجلة ابلعقيةل اليت مت
حتصلت عليه
اختيارها لجناز جتربة منوذجية تمتثل يف جتهزي  01هك بتقنيات الري املوضعي يف اإطار متويل أجنيب ّ
الإدارة العامة للهندسة الريفية واس تغالل املياه .كام مت اإصدار أوامر ابدلفع خبصوص ادليون املتخدلة بذمة اجملامع
بعنوان أعامل الصيانة مع التعهد ابإيالء هذا اجلان من النشاط المهية الالزمة.
وخبصوص التوصية املتعلّقة برضورة ربط خالاي الإرشاد الفاليح ابملنظومة املعلوماتية املتعلقة خبارطة
الإنتاج الفاليح اجلهوية واحلرص عىل التحيني ادلوري للمعطيات املض ّمنة هبا مت خالل س نة  5101جتهزي خالاي
الإرشاد ابلتجهزيات الالزمة (جتهزيات اإعالمية ،أقراص مضغوطة حتتوي عىل املعطيات اخلاصة ابخلارطة الفالحية
لّك معمتدية ،خرائط ورقية تص عديد الطبقات الفالحية..،اخل) وحتيني اخلارطة الفالحية فامي يتعلّق مبعطيات
احملافظة عىل املياه والرتبة والابر العميقة واملناطق السقوية خالل س نة .5102
ومن انحية أخرى تتواصل ّجود املندوبية يف تنفيذ عدد ها ّ من املشاريع املتعلقة ابس تغالل الابر املنجزة
من خالل اإحداث مشاريع للامء الصاحل للرشاب أو للري واجناز منشأت مائية ملزيد تغذية املائدة وإارساء بنك
بتطور مناسي املوائد املائية وش بكة ملراقبة نوعية املياه اإضافة اإىل اإعداد برامج لهتيئة املراعي
معطيات يتعلق ّ
وتنفيذها يف حدود الاعامتدات املرصودة.
و ّمت الرشوع يف اإعداد ملفات الهتيئة العقارية لــ  09منطقة سقوية والقيا حبمةل مراقبة بواحة القطار وذكل
يف انتظار الانطالق الفعيل لنظا مراقبة ومتابعة امللوحة والتغدق عىل املس توى الوطين يف اإطار مرشوع الاستامثر
يف قطاع املياه  .5كام ّمت اس تصالح عدّة مناطق سقوية بداية من س نة  5100مع برجمة اإعادة هتيئة ش باكت الري
بثالث مناطق يف اإطار برانمج التمنية املندجمة ابملعمتدايت ابلإضافة اإىل الإعالن خالل شهر ديسمرب  5108عن
طل عروض لجناز القسط الول من مرشوع دراسة اس تصالح واحات قفصة.
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للترصف يف املنظومات املائية ومراجعة ما
ومن ّجة أخرى ،معلت مصاحل املندوبية عىل اإبرا اتفاقيات ّ
الترصف الآيل مع تواصل معل ّية خزن املعطيات واجلرد املادي للمخزون لتسوية
هو متوفّر مهنا وتركزي منظومة ّ
الفوارق السلبية املس ّجةل.
ويف املقابل ،مل تمتكّن املندوبية من مراقبة رصف الامتيازات طبقا للمنشور عدد  502املؤرخ لس نة
 5117وذكل لعد حصولها عىل قامئات يف أسامء الفالحني املنتفعني هبذه الامتيازات من البنك الوطين الفاليح
ولهذا الاعتبار ّمت اإقرار متابعة هذه املسأةل عىل مس توى البنك املذكور مع مواصةل أعامل املتابعة.
وأبرزت متابعة التقرير املنجز حول املندوبية اجلهوية للتمنية الفالحية بصفاقس المتكّن من تفعيل اللجنة
الاستشارية امللكّفة مبساعدة املندوب اجلهوي يف القيا مبها ّمه وسدّ الشغورات املسجةل عىل مس توى القسا
وادلوائر وخالاي الإرشاد عالوة عىل حتسني نس بة التغطية الصحية للبقار ضد امحلى القالعية والتقليص من مدّة
دراسة مطال املستمثرين من قبل اللجنة اجلهوية إلس ناد الامتيازات خالل س نة ( 5101من  051يوما اإىل 71
يوما) مع التعهّد مبزيد حتسني نوعية هذه اخلدمة.
ويف املقابل تواصلت اجلهود من خالل سسجيل اخنفاض نس بة العمةل مضن املوارد البرشية للمندوبية
وإاجراء استشارة لقتناء منظومة الترصف يف أسطول النقل وتفعيل نظا خاص مبتابعة وتقيمي العمليات الإرشادية
وإاضافة لكامت العبور جلل التطبيقات املعدة من طرف ماكت ادلراسات فضال عن اإرسال تقارير دورية اإىل
الإدارة العامة اخملتصة ابلوزارة تتعلق مبتابعة مشاريع الاقتصاد يف مياه الري.
وسعيا اإىل حتسني منظومة اخلارطة الفالحية ّمت تدعمي قسم ادلراسات والتمنية الفالحية مبوارد برشية
وإارساء أآليات املتابعة والتحيني ادلوري حلــدود الرايض الفالحية .كام مت ّـــــت مراسةل السلط احمللية وحتسيس
اجملامع بأمهيـــــة دفع معالمي الصيانة ملواصةل الانتفاع ابملياه واحملافظـــــة عىل التجهزيات والش بكــات اإل أن معليـــــة
اس تخالص ادليون تبقى دون املس توى املطلوب بسب املشالك اليت تواّجها اجملامع بدورها يف اس تخالص
ديوهنا.
تطور يف املؤرش املتعلق بعدد
و ّمت ،من ّجة أخرى ،تعزيز املوارد البرشية جلهاز الإرشاد وسسجيل ّ
الفالحني لّك مرشد واعامتد منظومة اإعالمية من طرف واكةل الإرشاد والتكوين الفاليح ملتابعة برامج الإرشاد
الس نوية والشهرية وتفعيل جلنة متابعة املشاريع املنتفعة بتشجيعات ادلوةل مبا فهيا الامتيازات املس ندة عن طريق
الصندوق اخلاص للتمنية الفالحية والصيد البحري وصندوق الهنوض بقطاع الزايتني لفائدة عدد من املنتفعني مبشاريع
مندجمة .كام ّمت اإجناز دراسة تتعلّق حبامية خليج قابس ابلرصفة الاصطناعية يف حني يتواصل تنفيذ ّ
خطة تأهيل
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الصيد البحري والعمل عىل حتسيس أحصاهبا بأمهية هذا اجلان ومراسةل الإدارة العامة للصيد البحري
وحدات ّ
وتربية السامك خبصوص ربط املواين بعضها ببعض وابلإدارة العامة وإاجراء استشارة لربط قسم الصيد البحري
ابلنرتنت لس تغالل منظومة متابعة نشاط مراك الصيد البحري حبرا عرب المقار.
مدعوة اإىل العمل عىل مزيد سرسيع نسق الإصالح واتاذ الإجراءات الالزمة لس تكامل
وتبقى املندوبية ّ
تنفيذ التوصيات املتبقية يف أقرب الجال.
الترصف بواكةل اس تغالل الغاابت اإصدار مذكرة معل تضبط خمتلف الإجراءات اليت جي
و ّتبني ابلنس بة اإىل ّ
عىل ادلوائر الغابية احرتاهما يف جمال بيع الزيتون تفاداي لضياعه واس تكامل معلية تدوين ال ّ
متش املعمتد لتحديد السعار
الافتتاحية مجليع املنتوجات الغابية اليت يمت عرضها للبيع ابملزاد العلين.
ويف املقابل تتواصل الشغال خبصوص اإعداد النسخة الهنائية دلليل الإجراءات اخلاص ابلواكةل واملصادقة
عليه فضال عن اجناز دراسة حول مراجعة تعريفة بيع املنتوجات املتأتّية من مكل ادلوةل للغاابت وعرض نتاجئها عىل
الترصف يف أسطول الس ّيارات.
الطراف املعنية لإبداء الرأي وكذكل اقتناء وتركـزي منظومة ّ
وب ّينت أعامل املتابعة وجود مساع من قبل الواكةل لتحسني مداخيلها وتكثيف الزايرات امليدانية املنجزة
من طرف العوان (العاملني ابلواكةل وابدلوائر الغابية) خالل مومس اجلين لتأطري احلضائر وحتسني املردودية
ابلإضافة اإىل تكوين فرق مشرتكة تتنقل بصفة متواصةل اإىل اجلهات لتعاضد جمهود دوائر الغاابت يف تنفيذ الربامج
الس نوية لس تغالل اخلش قصد الرتفيع يف جحم الإنتاج .كام مت حتيني اخلطوط املرجعية دلراسات هتيئة الغاابت
لخذ املواد الغابية غري اخلشبية بعني الاعتبار يف أمثةل الهتيئة الغابية ووضع اإجراءات تضمن احملافظة عىل املنتوج
املعرض للتلف والعمل عىل التفويت فيه وحترير حمارض اإدارية يف الغرض.
وحيث ل تزال عديد املسائل بصدد املعاجلة أ ّقر جملس الهيئة مواصةل معل ّية املتابعة.

 نتاجئ املتابعة الرابعة:

يلخّص اجلدول التايل نتاجئ أعامل املتابعة الرابعة للتقرير اخلامس والعرشين دلائرة احملاس بات يف جزئه املتعلّق
الترصف يف املندوبية
ابلترصف يف ديوان تربية املاش ية وتوفري املرعى ،اإىل جان تقرير هيئة الرقابة العا ّمة للاملية حول ّ
ّ
اجلهوية للتمنية الفالحية ببزنرت:
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املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

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

نس بة الإصالح
 %خالل هذه
املتابعة

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

النس بة امجللية
ل إالصالح

ديوان تربية املاش ية
وتوفري املرعى

89

09

7

8

1

℅27

87

℅98

اإهناء املتابعة

املندوبية اجلهوية للتمنية
الفالحية ببزنرت

21

02

7

1

1

℅21

87

℅98

اإهناء املتابعة

اجملموع

99

18

01

7

7

%21

91

℅94

موضوع التقرير

قرار جملس الهيئة

-

واتّضــح مـن خالل متابعة ّ
لترصف يف ديوان تربية املاش ية وتوفري املرعى المتكّن من اإجناز نس بة 22
ملف ا ّ
℅ من الربانمج الوطين للمراقبة الرسية لإثبات الصول الوراثية ومراقبة الإنتاجية ابلنس بة للبقار املس ّجةل يف دفرت
النساب وبلوغ نس بة البقار اليت مت تقيمي خصائصها املظهرية خالل س نة  5102ما يناهز  ℅91من الهداف
املرسومة .كام ّمت اس تكامل اإجناز اجلزء الراجع ابلنظر اإىل ادليوان من اسرتاتيجية الهنوض ابلإنتاج احليواين ابلنس بة
للفرتة  5108-5101بنفس املهنجية والنسق حيث يمت س نواي حتيني مساحات الرايض الرعوية املس هتدفة ابلتمنية يف
حدود املزيانية املرصودة ،وقد فاقت نس بة الاجناز  % 91س نواي ابس تثناء سنيت  5100و 5105نتيجة الحداث
اليت شهدهتا البالد يف تكل الفرتة.
ومن ّجة أخرى ونظرا لدلور التمنوي ملعمل العلف املركز "بشانشو" ابجلنوب ّمت اإقرار الإبقاء عليه
ومواصةل اس تغالهل بعد أن جسّل نتيجة اجيابية س نة  5108وهو يسامه يف تنفيذ التدخالت الظرفية اليت ّتقرها
سلطة ا إلرشاف لفائدة قطاع تربية املاش ية .أ ّما ابلنس بة ملعمل الرس فتجدر الإشارة اإىل أن ّه قد صدر قرار بتعليق
املتسوغة للمعمل ابإجراءات التسوية القضائية
اإجراءات التقايض والتنفيذ ومتتيع الرشكة التعاونية "الزراعات الكربى" ّ
وادليوان بصدد انتظار انهتاء مأآل هذه الإجراءات للقيا بطل عروض قصد التفويت فيه.
ويواصل ادليوان جمهوداته قصد الرفع من عدد معليات مراقبة اإنتاجية اللبان دلى البقار غري أ ّن الإجنازات
امليدانية قد تراجعت خالل س نة  5108نتيجة تفش مرض السل بأ ّمه الضيعات الكربى ّ
وتىل بعض املربني عن
ّ
تدين مردودية القطاع .كام جسّل تق ّد يف رفع التحفّظات اليت أاثرها تقرير املدقق اخلاريج حول
النشاط بسب
السالمة املعلوماتية ملنظومات ادليوان بعد أن مت ّت املصادقة علهيا من قبل الواكةل الوطنية للسالمة املعلوماتية.
وقد أ ّقر اجمللس اإهناء متابعة هذا ّ
امللف عىل أن تواصل التفقّدية العا ّمة لوزارة الفالحة والصيد البحري
واملوارد املائية التأكّد من اس تكامل تنفيذ الإصالحات املتبقّية.
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توصلت املندوبية اجلهوية للتمنية الفالحية ببزنرت من ّجهتا اإىل تنفيذ مجةل من الربامج ّمت من خاللها
و ّ
مساعدة اجملامع املائية يف جمالت الصيانة والإحاطة الفنية عرب تنظمي دورات تدريبية لفائدهتا ابلتعاون مع ّ
لك من
الواكةل الفرنس ية للتمنية والواكةل الياابنية للتعاون ادلويل .كام ّمت اإدراج مضن املزيانية الس نوية للمندوبية اقتناء 511
عدادا ّ
لك س نة ابملناطق السقوية العمومية اليت تتوفّر هبا الرشوط الفنية الالزمة مبا س ميكّن من اس تكامل جتهزي هذه
املناطق خالل الـ  8س نوات القادمة فضال عن تنظمي عدّة دورات تكوينية لفائدة عدد من اجملامع املائية مشلت
تزود مبياه الري واتفاقيات
حماور خمتلفة ممّا ساعد عىل اإمتا عقد اكفة اجللسات العا ّمة لس نة  5108وإابرا عقود ّ
ترصف مع اكفة اجملامع بعنوان س نة . 5102
ّ
وعىل صعيد أخر ّمت اس تكامل تركزي خطوط هاتفية خبلية الصيد البحري ب ّ
ّك من غار امللح ومزنل عبد
الرحامن يف اإطار ضامن اس مترارية معل هذه اخلالاي ابملرا ئ مبا س ميكّن من جتميع املعلومات حول الإنتاج اليويم من
السامك وتبليغها اإىل املصاحل املركزيّة يف ال ّإابن .كام ي ّمت اس تخالص ديون اجملامع الراجعة اإىل املندوبية عن طريق
حتويل بريدي مبارش اإىل حساب العون احملاس غري أن ّه مل تقع الإشارة اإىل ما يفيد م ّد هذا العون ابملتخدلات
املتبقية من س نة  5101قصد تثقيلها مثلام مت الالزتا به يف الر ّد السابق للمندوبية.
تطور نسق ّ
البت يف حمارض اخملالفات املرتكبة عىل املكل العمويم الغايب كام صدرت
ومن ّجة أخرى ّ
عديد الحاك الرادعة تراجعت عىل اإثرها الانهتااكت املرتكبة عىل القاطع الغايب عالوة عىل الرشوع يف وضع
منظومة اإعالمية تربط بني الإدارة العامة للغاابت ووزارة العدل مبا من شأنه تيسري متابعة توارخي تعيني اجللسات
والاطالع عىل الحاك عن بعد.
وب ّينت املتابعة أن املندوبية سسعى يف نطاق الإسرتاتيجية اجلديدة لتمنية الغاابت بعنوان العرشية -5102
 5158اإىل حتسني الوضع الاقتصادي والاجامتعي ملتساكين الغاابت والرشوع ابلتعاون مع البنك العاملي يف متويل
الترصف التشاريك مضن جمامع للتمنية وتنظمي زايرات ميدانية ولقاءات مع الساكن لتشجيعهم
مشاريع مندجمة تعمتد ّ
عىل الاخنراط يف هذه التجربة.
وابعتبار التق ّد املس ّجل يف جتس مي التوصيات ّمت ّ اإقرار اإهناء متابعة هذا امللف عىل مس توى الهيئة عىل
أن ّ
تتوىل التفقدّ ية العا ّمة للوزارة امللكفة ابلفالحة مواصةل التأكّد من اس تكامل الإصالحات املتبقية.

 نتاجئ املتابعة اخلامسة:

تول ّت الهيئة اإجراء متابعة خامسة ّ
لّك من تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية املتعلق بترصف وحساابت
الرشكة التعاونية املركزية للبذور واملشاتل املمتازة وتقرير التفقدية العامة لوزارة الفالحة حول الترصف الإداري واملايل
ابملندوبية اجلهوية للتمنية الفالحية بنب عرو وذكل عىل حنو ما يبيّنه اجلدول التايل:
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موضوع التقرير

وحساابت
بترصف
الرشكة التعاونية املركزية
للبذور واملشاتل املمتازة
الترصف الإداري واملايل
ابملندوبية اجلهوية للتمنية
الفالحية بنب عرو
اجملموع

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

نتاجئ املتابعة اخلامسة
عدد
عدد
التوصيات
التوصيات
املتبقية
املنجزة خالل
للمتابعة
هذه املتابعة
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العدد امجليل
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النس بة امجللية
ل إالصالح

قرار جملس الهيئة
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مواصةل املتابعة
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اإهناء املتابعة
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واصلت الرشكة التعاونية املركزية للبذور واملشاتل املمتازة ،من ّجهتا ،اإجناز عدد من التوصيات من خالل
انتداب مدير للمزيانية ومراقبة الترصف وتلكيفه ابإعداد بطاقات املها للعوان و أ ّدةل الإجراءات ا ّ
ملنظمة لمه
أنشطة الرشكة ومبراقبة الترصف وإاعداد املزيانية ومتابعهتا .كام تولّت تركزي وحدة ل إالعالمية والتعهّد بدراسة الهيّك
التنظميي والقانون السايس للرشكة فضال عن مواصةل اإجراءات اس تخالص ادليون املتخدلة بذمة الغري والتعهد
بعرض ملف ادليون اليت يصع اس تخالصها عىل أنظار جملس الإدارة.
ويف املقابل أفادت الوزارة امللكفة ابلفالحة خبصوص التوصية املتعلقة بدراسة اإماكنية تنقيح القانون عدد
 98لس نة  5112املتعلق ابلرشاكت التعاونية للخدمات الفالحية يف اجتاه توس يع صالحيات ادلوةل يف مراقبة
خاصة حتت إارشاف ادلوةل وبأن الرشكة التعاونية
مؤسسات ّ
الترصف يف هذه الرشاكت ،بأ ّن هذه الخرية تعترب ّ
تترصف يف مرفق عا وإامنا تنشط يف جمال اإسرتاتيجي يمتثل يف اإنتاج بذور
املركزية للبذور واملشاتل املمتازة ل ّ
احلبوب حلساب ادلوةل وأن مراقبة ترصفها تمت من قبل مراق حساابت.
وحيث ما يزال عدد من التوصيات بصدد الإجناز أ ّقر جملس الهيئة الاس مترار يف املتابعة مع دعوة الرشكة
اإىل اس تحثاث نسق الاجناز خاصة يف ما يتعلق ابملسائل التنظميية واس تخالص مس تحقاهتا .كام أ ّقر اجمللس اإحاةل
مذكرة خاصة يف هذا الشأن اإىل وزارة الفالحة ملزيد التعمق يف مسأةل توس يع صالحيات ادلوةل يف مراقبة الترصف
يف الرشاكت التعاونية وذكل مبناس بة اإعادة النظر يف مرشوع القانون اذلي متت اإحالته اإىل اجمللس الوطين التأسييس
أنذاك.
أ ّما يف ما يتعلّق ابملندوبية اجلهوية للتمنية الفالحية بنب عرو فقد توصلت مصاحلها اإىل تفعيل دائرة
الصيد البحري وتربية السامك ويه بصدد مواصةل تنفيذ عديد التدابري متثّل أ ّمهها يف تصيص اعامتد بقمية  55أ.د
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لفائدة ديوان قيس الرايض لتحديد خمتلف املساكن الإدارية التابعة للمندوبية واس تخراج رسو عقارية قصد رفع
تحوزين دون موج رشعي اإىل جان تركزي عدد من عدادات الكهرابء واملاء ابملساكن الإدارية
قضااي ضد امل ّ
الاكئنة مبحطات الضخ وتواصل الشغال مبحطتني.
وجسّل أيضا التقد عىل مس توى اإجراءات اختيار مكت ادلراسات اذلي سيتوىل إاجناز دارسة مرشوع
الترصف املندمج للموارد املائية السقوية مبرانق وكذكل عىل مس توى مراحل اإعداد دراسة اجلدوى الاقتصادية
والفنية ملرشوع الصيانة الكربى لهذه املنطقة مع السعي اإىل معاجلة الصعوابت الفنية يف سشغيل النظا املايئ حس
حاجيات املقامس يف اإطار مرشوع الترصف املندمج للموارد املائية السقوية مبرانق.
وابلنظر اإىل التق ّد يف تنفيذ برانمج الإصالح ّمت اإقرار اإهناء متابعة هذا التقرير عىل مس توى الهيئة
ودعوة التفقدية العامة لوزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري اإىل مواصةل التأكد من استيفاء الإجراءات
املتبقية.

 .7وزارة التجارة:
خصا منش ئتني راجعتان ابلنظر لوزارة التجارة وهام عىل التوايل
ّتولت الهيئة س نة  5102متابعة تقريرين ّ
الرشكة التونس ية لسواق امجلةل ورشكة اللحو .

 نتاجئ املتابعة الرابعة:
الترصف ابلرشكة
ّ
خصت املتابعة الرابعة تقرير هيئة الرقابة العامة لمالك ادلوةل والشؤون العقارية حول ّ
التونس ية لسواق امجلةل عىل حنو ما يبيّنه اجلدول التايل:

موضوع التقرير

الترصف ابلرشكة التونس ية
ّ
لسواق امجلةل

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املتابعة الوىل
املس تخرجة
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الصدد اس تكامل الرشكة اإجناز توصية واحدة متثّلت يف بيع املعدات اليت زال الانتفاع هبا عن
ّتبني يف هذا ّ
طريق التبتيت فامي تواصل اجناز بقية التوصيات عرب اإفراد أحد مناابت الرشكة عىل الش ياع برمس مس تقل وسسوية
وضعية قطعة الرض اليت تترصف فهيا بدون وجه رشعي وذكل ابقتناهئا من مالكهيا اخلواص اب إلضافة اإىل قيا اإدارة
الاس تغالل بعمليات جرد يومية لزتويد الوالكء لضامن شفافية املعامالت وتاليف التأخري يف القيا ابلتصارحي اليومية
مع الإشارة اإىل أن الإدارة بصدد مراجعة النظا ادلاخيل للسوق يف اجتاه التنصيص عىل العقوابت املس توجبة عىل
يرصح برمق معامالته يف ال ّإابن.
لك وكيل بيع ل ّ
ومن ّجة أخرى ،صادق جملس اإدارة الرشكة عىل أمنوذج العقد اخلاص ابلوالكء ومتت اإحالته لسلطة
ا إلرشاف للمصادقة كام ّمت التعهد ابإمضاء عقود مع مجيع والكء البيع ابلسوق وسسجيلها وابلعمل عىل اإلزا مجيع
املتدخلني ابلسوق ابإبرا عقود املسؤولية املدنية وذكل ا ّإابن حصول مصادقة سلطة ا إلرشاف عىل الصيغة الهنائية
للعقد املو ّحد وتنقيح النظا ادلاخيل للسوق.
ويف املقابل ،مل سشهد التوصية املتعلقة ابس تكامل بقية عنارص برانمج التأهيل املتعلقة بعالقة الرشكة
ابلطراف املتدخةل يف معلية البيع ابمجلةل أي تقد يف الإجناز حيث أفادت الرشكة بأن اس تكامل اجلان الترشيعي
املتعلق بتعممي أسواق الإنتاج وتنظمي وسس يري السواق ذات املصلحة الوطنية يرجع ابلنظر اإىل سلطة ا إلرشاف وإاىل
رئاسة احلكومة ذلكل أ ّقرت الهيئة توجيه هذه التوصية اإىل الوزارة امللكفة ابلتجارة.
وجتدر الإشارة اإىل أن الهيئة مل تتلق ردود وزارة ا إلرشاف حول التوصيات الراجعة اإلهيا ابلنظر واملتعلقة
أساسا ابإرجاع املبالغ اليت مت رصفها لفائدة العوان املوضوعني عىل ذ ّمهتا وبعنوان مصاريف الس يارات املوضوعة عىل
ذ ّمة هيالك خارجية وسسوية هذه الوضعيات.
ا إلجناز.

وإازاء هذه الوضع ّية أ ّقر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا التقرير مع التأكيد عىل رضورة اس تحثاث نسق

 نتاجئ املتابعة اخلامسة:
حيوصل اجلدول التايل نتاجئ املتابعة اخلامسة لتقرير هيئة الرقابة العامة لمالك ادلوةل والشؤون العقارية حول
الترصف يف رشكة اللحو :
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موضوع التقرير

الترصف يف رشكة اللحو
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جتدر الإشارة يف خصوص هذا التقرير أ ّن الهيئة نظرت منذ ماي  5119يف نتاجئ املتابعة الرابعة
للمالحظات الواردة به ومت ّت مراسةل الرشكة عديد املرات خبصوص موافاة الهيئة ابلإجابة عىل املتابعة اخلامسة
التوصل سوى إابجابة جزئية خالل شهر ماي
وتذكريها برضورة الرد يف مناس بات عديدة دون جدوى .ومل يمت ّ
 5108حيث مت التغايض عن الر ّد عىل عدد ها ّ من النقاط و ّمت يف الثناء التصال ابلرشكة للحصول عىل ر ّد شامل
مع حتيني بعض املسائل اليت تعود اإىل س نة  5100ولكن دون نتيجة.
خاصة املصادقة الهنائية عىل مرشوع الهيّك
واعامتدا عىل الإفادات اجلزئية املذكورة اتضح أن ّه قد مت ّت ّ
التنظميي للرشكة وتدارك املالحظة املتعلقة برضورة اإجناز عقد برامج .كام ّمت سد ّالعديد من الشغورات وتنظمي جزء
ها من الرش يف وتاليف النقائص املتعلقة بعقود الكراء وحتيني امللفات الإدارية للعوان املبارشين.
وتواصل الرشكة الإجراءات املتعلّقة بتسجيل الرايض اليت يه عىل ملكها مع القيا ابملساعي الالزمة
دلى مصاحل الوزارة امللكّفة بأمالك ادلوةل لتسوية الوضعيات العقارية العالقة ومواصةل معلية اس تخالص املس تحقّات
ّ
املتسوغني واس تصدار العديد من الحاك القضائية يف هذا اخلصوص وتنفيذها.
املتخدلة بذ ّمة خمتلف ّ
وسسعى الرشكة من ّجة أخرى اإىل استيفاء معلية تصفية بعض الرشاكت وحتيني امللفات القانونية ذات
العالقة مع مواصةل اجلهود قصد اس تخالص مس تحقاهتا ا ّ
ملتخدلة بذ ّمة ودادية الوزارة امللكّفة ابلتجارة.
ومل تمتكّن الرشكة من تنفيذ التوصيات املتعلّقة بعديد املسائل التنظميية وا إلجرائية عىل غرار حتيني دليل
الإجراءات وإاعداد قانون الإطار وتركزي منظومة اإعالمية مندجمة مع منظومة احملاس بة قصد اإفراد املنقولت بأرقا
جرد مس ّ
تقةل.
للمتابعة.

مدعوة ملوافاة الهيئة مبا جسّل من نتاجئ يف خصوص تنفيذ التوصيات املتبقية
وتظ ّل الرشكة موضوع املتابعة ّ
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 .7وزارة الشؤون الاجامتعية:
تولّت الهيئة خالل س نة  5102متابعة تقريرين يتعلّقان هبيالك اتبعة للوزارة امللكفة ابلشؤون الاجامتعية
وذكل يف اإطار متابعة اثلثة وأخرى رابعة.

 نتاجئ املتابعة الثالثة:

ّيبني اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثالثة لتقرير هيئة الرقابة العا ّمة للاملية حول نتاجئ تدقيق احلساابت املتعلّقة
ابمتياز تكفّل ادلوةل مبسامهة العراف يف النظا القانوين للضامن الاجامتعي:
موضوع التقرير

نتاجئ تدقيق احلساابت
املتعلّقة ابمتياز تكفّل
ادلوةل مبسامهة العراف
يف النظا القانوين للضامن
الإجامتعي

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل
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الصدد حمدودي ّة الإصالحات املنجزة من قبل مصاحل الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي
اتّضح يف هذا ّ
املؤسسة يف طور
حيث اقترص المر عىل اإصدار مذكّرة معل يف جانفي ّ 5102مت مبقتضاها اعامتد اترخي دخول ّ
الإنتاج كتارخي لبداية الانتفاع ابمتياز التكفّل مبساهامت العراف يف نظا الضامن الاجامتعي.
ومل تربز املتابعة جمهودا يذكر خبصوص تنفيذ بقيّة التوصيات رمغ أمه ّية الرهاانت املالية املرتبطة هبا واليت
ملؤسسات رمغ عد اس تجابة املنتفعني هبا
ّ
تص اسرتجاع مبالغ مال ّية ها ّمة تفوق . 2د ّمت اإس نادها اإىل عدد من ا ّ
للرشوط املطلوبة أو اكنت قد حصلت علهيا يف بعض الحيان بطرق مش بوهة اعتربها التقرير من قبيل التح ّيل.
ويذكر من ذكل ّ
ملف اإحدى الرشاكت اليت انتفعت بدون موج مببلغ يناهز  971أ.د .رمغ اإخاللها بأحد الرشوط
تول لها الانتفاع ابلمتيازات اليت حصلت علهيا ،دون أن ّ
يتوىل أي طرف من الطراف املتدخّةل
الساس ية اليت ّ
خاصة مهنا الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي اتاذ ما يلز من اإجراءات بغية حامية مصاحل خزينة ادلوةل والعمل
ّ
عىل اسرتجاع هذا املبلغ الها .
وأكّدت الهيئة من جديد عىل رضورة أن ّ
يتوىل الصندوق ابلتعاون مع بقية الطراف املتدخّةل الخرى،
معاجلة امللفّات القامئة ابجلدّ ية املطلوبة وسرسيع نسق تدارك الإخاللت اليت أبرزها التقرير واس تكامل الإصالحات
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تنصل من مسؤولية املبادرة يف ّاتاذ ا إلجراءات الرضورية
املس توجبة هبذا العنوان يف أقرب الجال وعد ال ّ
لسرتجاع املبالغ املس ندة بدون موج .
وجيدر التذكري بأن ّه نظرا ل ّمهية هذا ّ
امللفّ ،مت يف شهر أفريل  5101بتوصية من جملس الهيئة ،عقد
وخاصة مهنا الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي
مبقر هذه الخرية حرضهتا خمتلف الطراف املعنية ّ
جلسة معل ّ
وهيئة الرقابة العا ّمة للاملية وواكةل الهنوض ابلصناعة والتجديد ووزارة التكوين املهين والتشغيل ومصاحل وزارة املالية
املعنية ّمت خاللها ،توضيح الدوار والتأكيد عىل أ ّمهية وضع ّ
خطة معل بني خمتلف املتدخّلني .كام ّمت التفاق عىل عقد
جلسة لحقة ي ّمت خاللها حتديد املسؤوليات والدوار يف تنفيذ الإصالحات املس توجبة وحف حقوق خزينة ادلوةل
يف اسرتجاع املبالغ اليت رصفت بدون موج  .غري أن ّه مل يرد يف أجوبة املتابعة ما يفيد تنظمي هذا الاجامتع وهو ما
يفرس جزئيا عد سسجيل التقدّ املطلوب يف معليات الإصالح.
ّ
ونظرا لعد اس تكامل جتس مي برانمج الإصالح ول ّمهية املالحظات والنقائص اليت ما زالت عالقة أ ّقر
جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف.

 نتاجئ املتابعة الرابعة:
الترصف يف الإحتاد التونيس
مشلت املتابعة الرابعة تقرير دائرة احملاس بات اخلامس والعرشون حول ّ
للتضامن الاجامتعي مثلام يربزه اجلدول التايل:
موضوع التقرير

الترصف يف الإحتاد
ّ
التونيس للتضامن
الاجامتعي

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل
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املتابعة
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نتاجئ املتابعة الرابعة
عدد
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التوصيات
التوصيات
املتبقية
املنجزة خالل
للمتابعة
هذه املتابعة
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املتابعة
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العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها
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النس بة امجللية
ل إالصالح
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قرار جملس الهيئة

اإهناء املتابعة

توصل الاحتاد اإىل اتاذ عديد التدابري أ ّمهها عقد جلسات عامة انتخابية لبعض اللجان
ب ّينت نتاجئ املتابعة ّ
اجلهوية وامجلعيات والتعهّد بعقد جلسة عامة انتخابية وطنية وكذكل تنظمي العديد من حلقات التكوين والتفكري
هبدف وضع اإسرتاتيجية تضبط تدخالت الإحتاد اخلاصة ابملشاريع التمنوية وضبط الهداف ومؤرشات قيس الداء
واحلرص عىل اسرتجاع السلفات بني املركزي واجلهوي يف انتظار دخول قاعدة البياانت  -اليت س متكّن من املتابعة
الآلية لهذه العمليةّ -
حزي الاس تغالل .كام ّمت اإعداد دليل اإجراءات للربانمج التمنوي وقاعدة بياانت خاصة
ابملس تفيدين من هذا الربانمج والرشوع يف تركزيها عىل املس توى املركزي واجلهوي لضامن متابعة وتقيمي تدخالته
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للترصف يف املساعدات يف حني يتواصل العمل
للترصف يف اخملزوانت وأخرى ّ
اإىل جان تركزي منظومة معلوماتية ّ
عىل تنظمي الإحتاد وتوضيح عالقته ابلهيالك اليت حتظى بدمعه املايل.
ونظرا للتقدّ يف الإجناز والتعهّد ابس تكامل معلية الإصالح أ ّقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا امللف مع
مواصةل التأكد من اإمتا الإجراءات اليت رشع يف اإجنازها من خالل متابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية املتعلّق
ابلإحتاد.

 .8وزارة تكنولوجيات التصال والاقتصاد الرمقي:
واصلت الهيئة خالل س نة  5102النظر يف الإجراءات والتدابري اليت ّمت اتاذها لتدارك النقائص اليت
برزت من خالل تدقيق حساابت صندوق تمنية املواصالت وتكنولوجيات املعلومات والتصال وذكل يف اإطار
متابعة خامسة.

 نتاجئ املتابعة اخلامسة:
يربز اجلدول التايل مدى التوفّق يف تنفيذ التوصيات اليت اكنت قد تقدمت هبا الهيئة مبناس بة تناولها
ابدلر تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية املتعلق بتدقيق حساابت صندوق تمنية املواصالت وتكنولوجيات املعلومات
والتصال :
موضوع التقرير

تدقيق حساابت صندوق
املواصالت
تمنية
وتكنولوجيات املعلومات
والتصال

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل
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نتاجئ املتابعة اخلامسة
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العدد امجليل
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قرار جملس الهيئة

اإهناء املتابعة

ب ّينت أعامل املتابعة تواصل اجلهود بغرض اإجناز اخلمت الهنّ ايئ لبقيّة مشاريع بناء املركّبات الربيديّة واس تغالل
ابق الاعامتدات املفتوحة وغري املس هتلكة لتغطية جزء من ادلّ فوعات املنجزة لفائدة املشاريع غري املموةل من صندوق
تمنية املواصالت .كام ّمت التعهّد خبمت بقيّة صفقات مشاريع بناء وتوسعة مراكز الربيد ودفع ما تبقّى من مس تحقّات
املزودين ( 295أ.د) واس تغالل الاعامتدات غري املس هتلكة ( 0922أ.د) لتغطية قسط من ادلّ فوعات املنجزة من
ّ
املوارد ّاذلات ّية ّلدليوان الوطين للربيد.
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وقا ادليوان الوطين ل إالرسال الإذاعي والتلفزي ابس تخالص مبلغ  997أد من ادلّ يون املتخدلة بذمة بعض
احلرفاء والسعي اإىل اس تخالص مس تحقاته دلى مؤسسة ا إلذاعة والتلفزة سابقا ابلإضافة اإىل اإعداد مشاريع اتفاقيات
الس نوي ّة للخدمات املسداة لفائدة ّ
مؤسسة التلفزة وإاحالهتا اإىل
مؤسسة الإذاعة و ّ
لك من ّ
تتعلق بتحديد اللكفة ّ
الطراف املعنية .كام ّ
توىل ادليوان اس تغالل جزء من الاعامتدات املفتوحة خالل الفرتة  5111-5111واليت مل يقع
اس هتالكها لتغطية مصاريف تظاهرات مرتبطة ابلقطاع يف انتظار توضيح مأآل بقيّة املبلغ ابلتّنس يق مع وزارة املال ّية.
ومن ّجة أخرىّ ،مت التعهّد ابلنّظر يف اإماكن ّية اإعادة توظيف الاعامتدات املفتوحة بني سنيت 5110
و 5101و اليت مل ي ّمت رصفها (. 0.772د) يف متويل مشاريع جديدة وذكل ابلتّنس يق مع مصاحل وزارة املال ّية.
ويف املقابل مل يمت اس تكامل اإعداد دليل اإجراءات يتعلق بفتح ورصف الاعامتدات احمل ّمةل عىل موارد
الصندوق ومت تربير ذكل مبغادرة العون امللكّف ابمللف للوزارة.
وابلنظر اإىل طبيعة التوصيات املتبقية ونسق جتس ميها أقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا التقرير من طرف
الهيئة ودعوة التفقدية العامة لوزارة تكنولوجيات التصال والاقتصاد الرمقي للتأكد من اس تكامل الإجراءات اليت
رشع يف اتاذها.

 .19وزارة الصحة:
خيصان مؤسسات
تولّت الهيئة خالل س نة  5102النظر يف النتاجئ اليت أفضت إالهيا متابعة تقريرين ّ
استشفائية ترجع ابلنظر إاىل وزارة الص ّحة .كام واصلت الهيئة متابعة الإجراءات اليت ّمت اتاذها خالل نفس الس نة
لتجس مي التوصيات اليت تقدّمت هبا خالل املتابعات السابقة لثالثة تقارير تتعلّق هبيالك اتبعة للوزارة املذكورة.
تتوزع التقارير حم ّل املتابعة كام ييل:
و ّ
 متابعة أوىل :تقريران (.)5 متابعة رابعة :تقريران (.)5متابعة خامسة :تقرير واحد (.)0

 نتاجئ املتابعة الوىل:
حيوصل اجلدول التايل النتاجئ اليت أفضت اإلهيا املتابعة الوىل للتقرير الس نوي الساد والعرشين
ابلترصف يف مستشفى الطفال البشري محزة بباب سعدون
دلائرة احملاس بات يف جزئيه املتعلّقني عىل التّوايل
ّ
وابلـتصـرف فـي مـجمـع الـص ّحة السـاسـية بـصفـاقـس:
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موضوع التقرير
الترصف يف مستشفى الطفال البشري
ّ
محزة بباب سعدون
الـتصـرف فـي مـجمـع الـصحة
ّ
السـاسـية بـصفـاقـس
اجملموع

نس بة الإصالح
والتدارك

قرار جملس الهيئة
مواصةل املتابعة
مواصةل املتابعة

عدد النقائص
املس تخرجة

عدد النقائص اليت
ّمت تداركها

عدد النقائص اليت ّمت تقدمي
توصيات بشأهنا
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ابلترصف يف مستشفى الطفال البشري محزة بباب سعدون عددا ها ّما من
تض ّمن التقرير املتعلّق
ّ
املالحظات مشل أبرزها جان اإسداء اخلدمات الطبّية والعالجية من حيث وجود صعوابت يف التكفّل ابملرىض
املصابني حبروق نظرا اإىل عد توفّر الظروف املالمئة للعناية هبم وعد توفّر اكفة الاختصاصات وافتقار املستشفى
اإىل عدّة اختصاصات رمغ دعوة اللجنة الطبية منذ س نة  5112اإىل تطوير البعض مهنا.
ويف نفس الس ياق أشار التقرير اإىل وجود اإخاللت يف صيانة التجهزيات الط ّبية ونقائص عىل مس توى
اخلاص .كام لوحظت نقائص عىل
تأمني العيادات العمومية وتنظمي الوحدات اجلراحية ومبارشة النشاط التمكييل ّ
مس توى أشغال اللجنة الطبية وغياب جلنة ملاكحفة التعفّنات الاستشفائية وجلنة للخالقيات الطبية وأخرى
للخدمات العالجية فضال عن وجود عديد اخملالفات عىل غرار اللجوء اإىل اإيواء املرىض بوحدة الاس تعجايل
والافتقار اإىل معايري لتصنيف املرىض الوافدين علهيا حس خطورة حالهتم.
الترصف يف الدوية واملس تلزمات الط ّبية واخلدمات
وعىل صعيد أخر ،جسّلت نقائص عىل مس توى ّ
خاصة يف عد اإجناز معليات تفقّد دورية خملزون الدوية ابلقسا الإستشفائية ونقص يف متابعة
التمكيلية متثّلت ّ
الترصف يف
تطبيق الربتوكولت العالجية والرقابة الصيدلنية عىل الوصفات اإىل جان العديد من الإخاللت يف ّ
الدوية واحتفاظ بعض رؤساء القسا بمكّيات هامة من املس تلزمات الط ّبية يف ماكتهبم وعد احرتا مطال اإجناز
بعض التحاليل الواردة عىل اخملابر وقسم الشعة ملقتضيات منشور وزير الصحة العمومية عدد  050لس نة 5111
املتعلّق ابلوصفات الطبية.
أما خبصوص حف الص ّحة فقد كشف التقرير عن عد حتديد أدوار املتدخّلني يف اجملال وضعف
التنس يق فامي بيهنم وغياب برانمج س نوي لعمل مصلحة حف الصحة وعد تولّهيا وضع برانمج ملراقبة معلية التعقمي
اإىل جان نقائص عىل مس توى الترصف يف النفاايت الاستشفائية.
الترصف الإداري واملايل ،عن وجود عدد من املالحظات عىل غرار
وكشف التقرير ،عىل مس توى ّ
حصول شغورات يف مراكز املسؤولية ببعض الإدارات وعد تالؤ بعض الانتداابت مع حاجيات املستشفى فضال
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عن عد اس تغالل بعض التطبيقات املتوفّرة ومتكني بعض العوان من مفاتيح عبور للبعض مهنا ابلرمغ ملامرس هتم
ملها تقتيض عد متكيهنم من النفاذ .كام ّتبني ضعف سالمة النّظا املعلومايت ووجود جتاوزات عىل مس توى
املزودين من حيث أجال
الرشاءات مهنا سشتت هذه الوظيفة بني عديد املصاحل وسسجيل اختالف يف معامةل بعض ّ
اخلالص وعد اإعادة اإعامل املنافسة لتجديد بعض الصفقات اليت انقضت أجالها التعاقدية.
كام ّمت سسجيل نقائص عىل مس توى نشاط الفوترة عىل غرار إايواء بعض املرىض اخلاضعني للتعريفة الاكمةل
دون دفعهم التس بقة املس توجبة وسسجيل ما ل يق ّل عن  8.271حاةل ّهترب من ادلفع خالل الفرتة 5119-5112
ينضوي  % 70مهنا حتت نظا التعريفة الاكمةل وهو ما حر املستشفى من مداخيل بقمية  815279أ.د .وإازاء هذا
الوضع تعاقد املستشفى مع رشكة خاصة لس تخالص مس تحقّاته ولكن دون القيا جبرد المكبيالت اليت مت توجهيها
اإىل هذه الرشكة وهو ما قد حيول دون متكينه من اكمل املداخيل الراجعة اإليه هبذا العنوان.
خاصة غلق وحدة الإنعاش
وب ّينت املتابعة أ ّن املستشفى قد ّاتذ مجةل من اإجراءات الإصالح يذكر مهنا ّ
الغذايئ بقرار من اللجنة الطبية وتلكيف مسؤول ل إالرشاف عىل وحدة الصيانة البيوطبية فضال عن اس تكامل معلية
جرد ومقاربة الصول الثابتة والقيا بعمليات تفقد دورية من قبل قسم الصيدلية للحد من تزين الدوية ابلقسا
الإستشفائية .كام ّمت ّ
التخيل عن رشاكت املناوةل منذ س نة  5100وهتيئة املقر املعدّ لتجميع النفاايت خالل س نة
 5102اإىل جان سد الشغورات يف بعض مراكز املسؤولية وتركزي بعض التطبيقات وترش يد اس تغاللها.
يتسن للمستشفى تدارك الكثري من النقائص وا إلخاللت اليت
وعىل الرمغ من هذه اجلهود املبذوةل مل ّ
أبرزها التقرير رمغ املدّ ة الفاصةل بني الانهتاء من معلية الرقابة والرشوع يف معلية املتابعة.
وقد ابت جل ّيا للهيئة أ ّن مستشفى الطفال يواجه مجةل من الصعوابت اليت حتول يف بعض احلالت دون
اخملصصة للقسا الطبية والإدارية واليت ابتت ل
تأمني سريه بصفة عادية ابعتبار قد فضاءاته وضيق احمل ّالت ّ
سس تجي ابلقدر الاكيف اإىل جحم نشاطه فضال ّمعا يفرضه قد البناءات من جمهودات اإضافية يف جمال الصيانة .كام
يشهد هذا املستشفى اذلي يعمل يف قطاع مو ّجه لفئة خصوص ّية مجةل من التحدّ ايت املتعلّقة ابلتحمك يف تلكفة
العالج وحتسني جودة اخلدمات وهو ما يتطلّ مزيد التنس يق بني القسا الطبية لرتش يد وصفات الدوية
والفحوصات التمكيلية للح ّد من الاس هتالك املفرط وجماهبة ظاهرة التعفّنات الاستشفائية ومقاومة اجلراثمي
للمضادات احليوية من انحية ،و ّ
التحمك يف نسق منو النفقات لتفادي زجز املزيانية من انحية أخرى.
خاصة اإىل
وإاسهاما من الهيئة يف جمهود الإصالح تقدّ مت بعدد ها من التوصيات دعت من خاللها ّ
مواصةل اإجراءات اإحداث وحدة للعناية ابملصابني ابحلروق البليغة والتعجيل بتحسني ظروف العمل بوحدة
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المراض الرسطانية احملدثة عىل مس توى قسم ط ّ الطفال "أ" وترش يد الترصف يف السجل الرمقي ويف احملارض
الطبية وإاحاك متابعة ممارسة النشاط التمكييل اخلاص مع دعوة اللجنة الطبية اإىل اإعداد التقرير الس نوي حول التقيمي
الفين والاقتصادي للعالجات املقدمة من انحية ،وتركزي أآليات متابعة للتوصيات املنبثقة عهنا فضال عن تفعيل
وتنش يط اللجان الثالثة (جلنة متابعة التعفّنات الإستشفائية وجلنة الخالقيات الطبية وجلنة اخلدمات العالجية).
كام مت التأكيد عىل رضورة حتسني خدمات قسم ا إلس تعجايل من حيث هتينته ومتابعة نشاطه وترش يد
الترصف يف الوافدين عليه مع دعوة اللجنة العالجية اإىل اإكامل اإعداد الربوتوكولت العالجية هبدف تعمميها عىل اكفة
ّ
املرىض من انحية ،واحلرص من انحية أخرى عىل تفعيل هذه الربوتوالكت واحرتا منشوري وزير الصحة
العمومية املتعلقني عىل التوايل ابلوصفات الطبية وابإجناز الكشوفات التمكيلية ابلشعة.
قارة حلف الصحة وتدعميها ابملوارد البرشية
ومن ّجة أخرى ،أوصت الهيئة ببعث مصلحة أو خل ّية ّ
الالزمة وتنظمي معلها ابلإضافة اإىل اإعال مركز الإعالمية لوزارة الصحة العمومية بضعف عنارص ضامن سالمة النظا
الزتود
املعلومايت املس تغ ّل وغياب أآليات امحلاية الالزمة لقاعدة البياانت .كام دعت اإىل اإعادة تنظمي اإجراءات ّ
والالزتا ابلرتاتي ا ّ
ملنظمة للصفقات العمومية واتاذ الإجراءات الالزمة لضامن فوترة اكفة اخلدمات الإستشفائية
وتضميهنا ابمللف الطيب والإداري للمريض اإىل حني اعامتد التطبيقات املعلوماتية املعدة للغرض وإادماّجا مع تطبيقات
الفوترة يف اإطار حوس بة املنظومة الطبية املندجمة مع اتاذ ما يلز من تدابري (سس بقات ،ضامانت..اإخل) تضمن
الهترب من دفع معالمي التداوي واحلرص عىل تقدمي
اس تخالص مداخيل ا ّ
ملؤسسة وسسامه يف التصدّي حلالت ّ
المكبيالت اليت ي ّمت قبولها يف أرسع وقت ممكن لضامن ح ّ أوفر لس تخالصها من انحية ومتابعة معليات
اخملتصة من انحية أخرى.
اس تخالص المكبيالت احملاةل اإىل الرشكة ّ
ابلـتصـرف فـي مـجمـع
تعرض تـقـريـر دائـرة املـحـاسـبـات الـسـاد والـعشـريـن فـي بـابه املتعلّق
ّ
وقد ّ
لترصف الإداري واملايل من
الـص ّحة السـاسـية بـصفـاقـس اإىل مجةل من املالحظات والنقائص تعلّقت ّ
خاصة اب ّ
التطرق اإىل دور اجملمع يف املنظومة الصحية جبهة
حيث التنس يق وحف الرش يف و ّ
الترصف يف الدوية كام ّمت ّ
صفاقس من حيث التغطية الص ّحية والعيادات ومدى توفري الإطار الطيب والتجهزيات واملس تلزمات الطبّية يف حني
خص اجلزء الثالث تقيمي دور اجملمع يف تنفيذ اخلطة الوطنية للوقاية من الإعاقة واحل ّد مهنا.
ّ
وجتدر الإشارة اإىل أ ّن اجملمع املذكور يضطلع بدور ها ّ يف تنفيذ س ياسة ادلوةل يف جمال الصحة عىل
املس توى اجلهوي ويقتيض حتسني أداءه تأمني ّ
الظروف املادية والتنظميية املالمئة مبا يس تجي ملتطلّبات جحم نشاطه
وملقتضيات تنفيذ برامج الرعاية الصحية والوقاية من المراض.
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وقد أكّد تقرير دائرة احملاس بات عىل رضورة جتاوز العديد من النقائص التنظميية الإجرائية مهنا والإدارية
املؤسسة يف تنفيذ الربامج الص ّحية الوطنية عىل مس توى اجلهة وإاضفاء مزيد من النّجاعة عىل
وتفعيل دور هذه ّ
تد ّخالته.
وإاثر الإطالع عىل هذه اجلوان متت مراسةل اجملمع منذ س نة  5105ملساءلته خبصوص اجلوان اليت
ارتأت الهيئة متابعهتا ولكن وابلرمغ من تأكّد العديد من املسائل وابلرمغ من تذكري اجملمع وسلطة ا إلرشاف عىل ح ّد
املرات برضورة الر ّد عىل املساءةل وإاعال الهيئة ابلإجراءات اليت مت اتاذها خبصوص التقرير
السواء يف عديد ّ
توصل ابلر ّد إا ّل يف غضون شهر أفريل .5102
موضوع املتابعة ف إان ّه مل يمت ال ّ
وقد مكّن ّ
الاطالع عىل هذا الر ّد من ملس العديد من بوادر الإصالح والتدارك عىل عديد املس توايت
الطيب والتأطري وترش يد بعض مسائل الترصف الإداري واملايل من حيث
تعلّق أ ّمهها بتحسني جوان التنس يق ّ
الترصف يف الدوية وإايالء العناية جلان الصحة املدرس ية مع توفري بعض
تنظمي الإجراءات املعمتدة يف الصيانة ويف ّ
الطيب.
ادلمع الن ّس يب عىل مس توى التجهزيات ووسائل النقل ّ
خاصة
ولس تكامل هذه اجملهودات تقدّ مت الهيئة بـعدد من التوصيات يف شأن النقائص القامئة ويه هت ّم ّ
مواصةل الإجراءات اليت ّمت ّ
الرشوع فهيا خبصوص تنظمي وحف الرش يف وحوس بة أنشطة اجملمع وربط مراكز
الص ّحة بش بكة التطهري وكذكل تنظمي املغازة وحف الدوية مع رضورة وضع معايري حتديد مكّيات الدوية اليت يمت
الزتود هبا مبا حي ّد من حالت نفاد اخملزون .كام هي ّم جان من التوصيات مزيد تفعيل دور اجملمع يف تنفيذ الربامج
الص ّحية الوطنية ومزيد توفري التجهزيات والفضاءات الطب ّية الالزمة.
النص القانوين املتعلّق
وقد أ ّقر جملس الهيئة توجيه مراسةل اإىل سلطة ا إلرشاف حلّثّ ا عىل اس تصدار ّ
ابلتنظمي الإداري واملايل والهيلكي جملامع الص ّحة الساس ية ودليل الإجراءات املتعلّق هبا وكذكل خبصوص النقائص
املتعلّقة مبحدودية دور الوحدة اجلهوية للتأهيل وغياب مدار داجمة بّك من مزنل شاكر والغريبة والصخرية والنظر
يف مقرتح اجملمع حول اإحداث خالاي اتبعة للوحدة املذكورة.

 نتاجئ املتابعة الرابعة:
يل ّخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الرابعة ّ
لّك من تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول
القصاب جلرب وتقومي العضاء وتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية والتفقدية العامة لوزارة الصحة
الترصف يف معهد محمد ّ
ّ
الترصف ابلصيدلية املركزية للبالد التونس ية:
حول بعض أوجه ّ
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الترصف يف العيادات اخلارجية
واصل معهد محمد ّ
القصاب جلرب وتقومي العضاء ّجوده يف اجتاه حتسني ّ
واحلدّ من ظاهرة الاكتظاظ .و ّبرر ،يف املقابل ،عد الزتامه ابلتوصية املتعلّقة ابتاذ ما يلز من تدابري لتكثيف
الاجامتعات الطبية مبا يسهل معلية خروج املرىض ّ
الصدد أ ّن الاجامتعات الط ّبية اليت تمت مرة واحدة
موّضا يف هذا ّ
يف الس بوع يه اجامتعات دوري ّة للتشاور حول أمور فنية تتعلق بطريقة عالج املرىض أما الاجامتعات املتعلقة
خبروج املرىض فتمت يوميا.
هذا ويواصل املعهد اإجناز تدابري أخرى متثّلت يف تفعيل مصلحة التدقيق ادلاخيل وإاعداد برانمج معل يف
الغرض فضال عن مصادقة جملس اإدارة املؤسسة عىل املقرتح املتعلّق مبراجعة الهيّك التنظميي للمؤسسة قصد اإدراج
خمتصة يف اس تخالص ادليون عىل أسا كرا
مصلحة احملاس بة التحليلية مضنه .كام ّمت التعاقد جمدّ دا مع رشكة ّ
رشوط أخذت بعني الاعتبار خصوص ّية ديون املعهد عىل أن ي ّمت تقيمي جمهود الاس تخالص يف ّ
موّف س نة .5102
أ ّما ابلنس بة اإىل التوصيات اليت مل يوفّق املعهد يف تنفيذها فيمتث ّل أبرزها يف اإعادة النظر يف الآليات املتصةل
بوضع وتنفيذ عقود الربامج يف اإطار برانمج تأهيل القطاع العمويم للصحة وذكل مضن مرشوع منوذيج يضم أكم 
من  51مؤسسة .كام متثّلت يف التقليص يف رصيد "احلساب  "809وموافاة الهيئة ابلتدابري اليت ّيقر جملس الإدارة
اتاذها خبصوص املس تحقّات املض ّمنة يف مكبيالت متواضعة املبلغ وبصفة عا ّمة اس تخالص مس تحقّاته جتاه
املؤسسات اخلاصة.
ّ
املؤسسة
وابلنظر اإىل أ ّمهية التوصيات املتبقّية للمتابعة من حيث املوضوع وتعلّقها مبجالت حتسني أداء ّ
وترش يد الترصف يف ذ ّمهتا املالية ومواردها أ ّقرت الهيئة مواصةل معل ّية املتابعة.
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أ ّما يف ما يتعلّق ابلصيدلية املركزية للبالد التونس ية فقد أبرزت املتابعة اس تكامل اإجناز عدد من التوصيات
من خالل سسجيل مس تعميل املنظومة الإعالمية مضن قاعدة املعلومات مبا ميكّن من حتديد هوي ّة لك مس تعمل
بترصفها املايل
للمنظومة واترخي العمليات اليت ينجزها وإاعداد وحتيني أ ّدةل الإجراءات اخلاصة بنشاط املنشأة و ّ
واحملاس يب.
للمؤسسة لعرضه عىل املصادقة والسعي لإجياد احللول املالمئة
ويف املقابل ،تواصل اإعداد هيّك تنظميي ّ
موزعي الدوية ابمجلةل .وقد ّمت يف هذا الإطار اإرساء تطبيقة اإعالمية
ملشلكة غياب الضامانت الالزمة خلالص ديون ّ
عىل مس توى املنظومة التجارية متكّن من مراقبة رشاءات موزعي الدوية ابمجلةل ابلعالقة مع الضامانت املقدمة .و ّمت
فضال عن ذكل عقد جلسة معل إابرشاف وزير الصحة مت خاللها تدار املقرتحات واحللول املمكنة ،مبا يف ذكل
اإماكنية التنصيص مضن كرا الرشوط ا ّ
ملنظم لهذه املهنة عىل توفري حد أدىن من الضامانت املالية.
ابلترصف يف الاعرتاضات ومتابعة
ومن ّجة أخرى ،تتواصل املساعي إلعداد دليل اإجراءات خاص
ّ
موزعي الدوية ابمجلةل
ملفّات الزناعات فضال عن مواصةل اإجراءات اس تخالص مس تحقّات الصيدلية دلى احلرفاء و ّ
والعمل عىل التقليص من فوارق اخملزون الصافية مبختلف فروع الصيدلية املركزية .ويف املقابل مل تتو ّل الصيدلية
اإعداد دليل اإجراءات خاص ابإدارة الإعالمية يضبط النشطة املنوطة بعهدة خمتلف العوان واملساكل املعمتدة
لتطوير واس تغالل املنظومات الإعالمية.
ونظرا لتواضع النتاجئ املسجةل ولعد اس تكامل إاجناز التوصيات اليت ّمت الرشوع يف اإجنازها ،أ ّقر جملس
الهيئة مواصةل املتابعة.

 نتاجئ املتابعة اخلامسة:
ّيبني اجلدول التايل نتاجئ املتابعة اخلامسة للتقرير الس نوي الثالث والعرشين دلائرة احملاس بات يف اببه
املتعلق ابملستشفى اجلامعي احلبي بورقيبة بصفاقس:
موضوع التقرير

اجلامعي
املستشفى
احلبي بورقيبة بصفاقس

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
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ومل تربز معلية املتابعة تقدّ ما يذكر يف معلية الإصالح حيث مل يمت سوى سشغيل صيدلية جناح العمليات
يف حني رشعت مصاحل املستشفى يف بعض الإصالحات دون اس تكاملها عىل غرار مناقشة برانمج تعممي الإعالمية
ابملستشفى يف جملس الإدارة والتعهد ابلبدء يف ربط املصاحل الإدارية ابخملابر كتجربة أوىل .كام مت ّت الإفادة بأن ّه رشع
يف اس تغالل التجهزيات اليت تعمل بضغط الهواء لنقل العينات من وإاىل اخملابر دون القيا بهتيئة مكت موحد
لتسجيل املرىض وتدعميه ابلتجهزيات واللواز الرضورية.
اخملصصة خلزن املواد الاس هتالكية واس تكامل معلية الرتمزي مضن تطبيقة امللف
ومل تمت هتيئة الفضاءات ّ
الطيب احملوس يف اإطار اإرساء نظا ملتابعة الفحوصات التمكيلية لغري املقميني بصفة دورية .كام أن املستشفى مل يتو ّل
رسة بقسم الط النووي لإيواء املرىض.
اإحداث أ ّ
تص مصاحل الوزارة .ويف ضوء ذكل ّمت اإقرار
وجتدر الإشارة اإىل أ ّن الهيئة مل تتلق اإجابة عىل النقاط اليت ّ
مواصةل متابعة هذا امللف و ّمت توجيه مراسةل خاصة اإىل وزير الص ّحة قصد الإذن ملصاحله مبزيد الاهامت هبذا امللف
واتاذ التدابري الرضورية لتجس مي التوصيات املتبقية.

 .01وزارة النقل:

اخلاصة بوزارة النقل بتقارير هت ّم ّ
الك من الرشكة التونس ية للمالحة وديوان الطريان
تعلّقت معليات املتابعة ّ
الترصف يف ثالث رشاكت (وطنية وّجوية) للنقل .ويه
املدين واملطارات والترصف الإداري واملايل بوزارة النقل و ّ
مبّوبة اكلتايل حبس مس توايت املتابعة:
متابعة أوىل :تقرير واحد (.)0
متابعة اثلثة :تقرير واحد (.)0
متابعة رابعة :أربعة تقارير (.)8

 نتاجئ املتابعة الوىل:
حيوصل اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الوىل لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول تفقّد الترصف
ابلرشكة التونس ية للمالحة:
موضوع التقرير
تفقّد الترصف ابلرشكة التونس ية للمالحة

عدد النقائص
املس تخرجة
055

عدد النقائص اليت
ّمت تداركها
77

56

عدد النقائص اليت ّمت تقدمي
توصيات بشأهنا
82

نس بة الإصالح
والتدارك
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ّتبني من خالل ّ
الاطالع عىل هذا التقرير احتوائه عىل عدد ها من املالحظات ّمت عرضها مضن مخسة
أجزاء أفف  النظر فهيا اإىل الوقوف عىل العديد من الإخاللت اس تخرجت مهنا الهيئة  055مالحظة للمتابعة.
ومتثّل أبرز هذه املالحظات ابلنس بة اإىل التنظمي ونظا املعلومات يف سسجيل نقائص شابت التنظمي
الهيلكي ووظائف التدقيق ادلاخيل ومتابعة املزيانية واحملاس بة فضال عن التأخري يف اإعداد القوامئ املالية الس نوية
لتوّجات الإسرتاتيجية املض ّمنة اب ّ
وعد التقيّد بربامج الاستامثرات املعلوماتية واب ّ
خملطط املديري .كام جسّلت نقائص
خبصوص اس تغالل عدّة تطبيقات وغريها من الإشاكليات اليت برزت مبناس بة تدقيق السالمة املعلوماتية بعنوان
س نة .5117
ويف ما يتعلٌّق بتحليل الوضعية املالية أشار التقرير اإىل عد تربير الرصدة ادلائنة حلساابت بعض احلرفاء
أو تكوين مدّ خرات لبعض ّ
املتخدلات أو لتغطية اخملاطر اليت برزت اإثر مراجعة جبائية عالوة عىل سسجيل البواخر
لنتاجئ سلبية وغياب ّ
خطة متاكمةل للضغط عىل النفقات وتراجع مس توى املردودية ابلنس بة اإىل بعض اخلطوط.
الترصف التجاري فقد لوح غياب س ياسة جتارية وإاشهارية واّضة وعد التنس يق بني
أ ّما ابلنس بة اإىل ّ
اخملصصة ل إالشهار واخنفاض
الإدارات املعنية بتسويق وتروجي منتوجات الرشكة فضال عن عد اإحاك ضبط املزيانية ّ
نس بة اس هتالك الإعامتدات وضعف مردودية اجلولت البحرية ووجود نقائص تتعلّق بعملية مراقبة التذاكر ومبتابعة
الترصف يف
لترصف املايل و ّ
اس تخالص املس تحقّات .كام مت ّت معاينة العديد من النقائص عىل مس توى املندوبيات وا ّ
الفواتري.
الترصف الفين عن وجود هنات عىل غرار عد المتكّن من تعيني همند لّك
وكشف التقرير خبصوص ّ
سفينة ملكّف ابحلفاظ عىل سالمهتا وسسجيل نقائص يف جمال الصيانة وعىل مس توى اس تغالل منظومة AMOS
اإىل جان بروز اإخاللت يف أعامل اجلرد.
وخبصوص نشاط استئجار ومتوين السفن يذكر أساسا صعوبة وضعية الرشكة يف سوق نقل املسافرين
والس يارات بسب املنافسة الشديدة من قبل الرشاكت الوروبية العامةل عىل بعض اخلطوط وعد القدرة عىل
الضغط عىل املصاريف فضال عن وجود صعوابت يف جمال نشاط نقل البضائع ونقائص عىل مس توى التطبيقة
الترصف يف اخلزينة ويف
الإعالمية "اإقامة" وعد جتديد بعض ّ
الصفقات اليت انهتت مدّ هتا وسسجيل اإخاللت يف ّ
اإجراءات التوظيف املايل ابملنشأة .كام كشف التقرير عن عد حتيني أغل التفاقيات املربمة مع البنوك ووجود
الترصف يف العوان وعد ّ
تويل الرشكة وضع خطة معل واّضة يف جمال الاقتصاد
نقائص عىل املس توى التنظميي و ّ
يف اس هتالك الطاقة.
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وجتدر الإشارة اإىل أ ّن طول املدّ ة الفاضةل بني اإحاةل املتابعة الوىل واحلصول عىل الردّ ،وإان انطوى ذكل
عىل خرق ل إالجراءات املعهودة يف جمال املتابعة وترت عنه تعطيل يف معاجلة هذا امللف عىل مس توى الهيئة ،ف إان ّه
قد أاتح للرشكة اتاذ عدد ها من القرارات مكّنهتا من معاجلة وتدارك العديد من الهنات والإشاكليات ذات الصةل
ابجلوان الإجرائية والتنظميية عىل غرار دمع التنس يق بني املصاحل املركزية والنياابت اجلهوية وحتيني الدةل وضبط
الإجراءات اخلصوصية يف عديد اجملالت ووضع هيّك تنظميي يف طور املصادقة...اخل .وتعلّق البعض الخر مهنا
الترصف يف السفن
ابلترصف يف نشاطاهتا من حيث الرتوجي وضبط الس ياسات التسويقية ودمع املداخيل وتطوير ّ
ّ
واس تغاللها اإىل غري ذكل من التدابري اليت اكنت رضورية للعمل بتوصيات الفريق الرقايب وحتسني أداء الرشكة
والاس تجابة ملتطل ّبات النجاعة.
توصل مصاحل "الرشكة" اإىل جتاوز عدد ها ّ من الإخاللت والتقدّ يف
وقد أبرزت نتاجئ هذه املتابعة ّ
مفصةل ّتربر عد القدرة
تنفيذ الإجراءات املتعلّقة بعدد أخر من النقاط فضال عن اإفادة الهيئة مبعطيات وتوضيحات ّ
يف بعض املواضع عىل العمل بتوصيات الفريق الرقايب (عىل غرار وجود صعوابت تقنية ،أو تويخ ّمتش مغاير أو
انتفاء املوضوع بتغري الظروف...اإخل) .كام اتّضح وجود مساعي اإضافية تتعلّق بتجاوز العديد من املالحظات وإاقرار
املؤسسة ومن سس يريها
عدّة تدابري يف ّاجتاه جتاوز النقائص اليت مازالت عالقة ومشلت جوان عديدة من نشاط ّ
وتنظميها.
وقد أ ّقر جملس الهيئة مواصةل النظر يف هذه املسائل وتصيصها بتوصيات تمكيلية مشلت يف أغلهبا
اجلوان التنظميية والإجرائية عىل غرار ا إلرساع ابس تصدار الهيّك التنظميي ووضع دليل الإجراءات ودليل
اإجراءات السالمة واجلودة وإاعداد ادلليل اجلبايئ واملصادقة عىل الإجراءات اخلاصة ابلنياابت واعامتدها ووضع ّ
لك
من قانون الإطار وعقد الربامج.
ودعت الهيئة اإىل اعامتد التطبيقات الإعالمية وإادماّجا يف اإجراءات اجلودة والسالمة ووضع مصفوفة
للمخاطر متكّن من تدعمي وظيفة التدقيق ادلاخيل واعامتدها يف اإجناز هذا اجلان من النشاط عالوة عىل مواصةل
تنفيذ الإجراءات اليت مت التعهّد هبا خاصة مهنا وضع نظا معلومايت مندمج وإاجناز اخملطط املديري للنظمة
املعلوماتية اخلاصة ابلرشكة مع احلرص عىل تفادي النقائص اليت ما زالت قامئة خبصوص متابعة املزيانية.
خاصة بتكثيف معليات الرقابة الالحقة مبا من شأنه أن يضمن عد
وعىل صعيد أخر أوصت الهيئة ّ
ترتّ اإخاللت عن مسأةل امجلع بني الوظائف املتنافرة ومبواصةل تنفيذ ما ّمت اإقراره من اإجراءات (حتيني املنظومة
املتعلقة ابلصول ) يف اجتاه تدارك النقائص املوجودة فضال عن مواصةل تنفيذ الإجراءات الواردة ابلإجابة خبصوص
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حتيني تركيبة هيئة قيادة النظم املعلوماتية والتصال وتفعيل دورها يف جمال النظا املعلومايت ومزيد احلرص عىل
جتاوز النقائص يف ما يتعلق ابإدماج مكوانت النظا املعلومايت وحسن اس تغالل التطبيقات.
كام أكّدت الهيئة عىل رضورة التعجيل ابملصادقة عىل الإجراءات املنظمة للرشاءات اليت أفادت هبا
الرشكة ومبواصةل املساعي يف اجتاه متابعة مس تحقات الرشكة وحتييهنا وحتديد ا إلجراءات اخلاصة ابس تخالص املبالغ
تكرر النقائص اليت متت
املس تحقّة من واكلت السفار مبا يكفل التنس يق التا بني مجيع الوحدات املتدخةل وتفادي ّ
معاينهتا خبصوص هذا اجلان من النشاط.
ودعت الهيئة اإىل مواصةل تنفيذ الإجراءات املتعلّقة إاببرا صفقات اإطارية جديدة ووضع معايري واّضة
ّ
ستتوىل أعامل الصيانة اإىل جان مواصةل تنفيذ الإجراءات املتعلّقة ابلتحيني الفعيل
لتقيمي مؤهالت الرشاكت اليت
للمخزون ومعليات ا إلس ترياد والتصدير للمعلومات توازاي مع تأهيل عا ّمة املتدخلني .كام أوصت بتدارك النقائص
الترصف يف املؤونة عىل منت بواخر نقل
املتعلّقة ابس تغالل منظومة  AMOSومواصةل أشغال تركزي منظومة متابعة ّ
البضائع .وعالوة عىل ذكل ،دعت اإىل تنفيذ التعهّد املتعلّق بدعوة البنوك اإىل حتيني التفاقيات املربمة وتنفيذ
التعهّدات خبصوص حتيني النظا السايس للضباط البحريني والنظا السايس لعوان القيادة والفندقة وخبصوص
اإعداد مرشوع النظا ادلاخيل للصندوق الاجامتعي واملتابعة الشهرية لس هتالك الطاقة.
ومن ّجة أخرى طالبت الهيئة ،يف اإطار مواصةل املتابعة ،ابإحاطهتا علام ابملس تجدّ ات خبصوص الإحالت
والتتبّعات الإدارية والقضائية اليت قامت هبا الرشكة خبصوص عديد التجاوزات.

 نتاجئ املتابعة الثالثة:
أجرت الهيئة متابعة اثلثة لتقرير دائرة احملاس بات الساد والعرشون يف اببه املتعلق ابلترصف يف ديوان
الطريان املدين واملطارات مثلام يبيّنه اجلدول التايل:
موضوع التقرير

الترصف يف ديوان
الطريان املدين واملطارات

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل

80

55

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة
50

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

50

11

59

نس بة الإصالح
 %خالل هذه
املتابعة

%1

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

النس بة امجللية
ل إالصالح

10

%2
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تتوصل مصاحل ادليوان اإىل اس تكامل أي من التوصيات املقدمة يف حني جسّل تقدّ نس يب يف اإجناز
مل ّ
برامج جتهزي قاعات الإعالمية مبختلف املقرات واملطارات بنظا مراقبة النفاذ وإاحاةل طل عروض ّ
خمطط اس مترارية
نشاط النظم املعلوماتية عىل جلنة التثبّت يف كراسات الرشوط .كام ّمت سسجيل اخنفاض يف نس بة التأخري ابلنس بة
ملطار تونس قرطاج (يف حدود  ،)℅01وبقاء هذه النس بة مرتفعة يف بقية املطارات.
ولنئ متكّن ادليوان من اس تخالص مبلغ . 77.7د بعنوان مس تحقّاته من رشاكت الطريان الجنبية املمثةل
يف تونس ومبلغ . 7.7د من أصل ادليون ّ
املتخدلة دلى رشاكت الطريان العابرة للمجال اجلوي التونيس فضال عن
اس تخالص مجيع مس تحقاته جتاه اإحدى رشاكت الطريان وقدرها . 1.7د ،.فقد بلغ جحم املس تحقات املس توجبة
يف  5108قرابة . 55.1د مهنا . 01د ديون الرشاكت الليبية انمجة عن الوضع المين يف ليبيا .و ّمت التعهّد برفع
دعوى دلى القضاء العادي يف شأن اس تخالص دين ّ
متخدل ابإحدى الرشاكت الخرى.
وجسّل الرشوع يف تدعمي البنية الساس ية يف عدد من املطارات وحتقيق رمق معامالت مجيل بعنوان
مداخيل ادليوان املتأتية من الترصف يف اللزمات قدره  78.801.059د مقابل  21.587.121د س نة .5100
خيص نشاط محل المتعة فقد مت تكوين تعاضدية من طرف حاميل المتعة مبطار تونس قرطاج
أ ّما يف ما ّ
والتعاقد معها خالل س نة  .5108و ّ
تعذر ابلنس بة ملطار جربة جرجيس اإجياد حل تعاقدي يف هذا املوضوع حيث
مازالت املفاوضات جارية يف هذا الشأن .ويف ما خيص اإجراءات تنظمي اللزمة املتعلقة بتسويغ السوق احلرة فقد مت
نرش طل عروض يف بداية س نة  5108ومت اختيار مس تلز جديد لس تغالل هذا النشاط.
ومن ّجة أخرى ّ
توىل ادليوان القيا ابلتتبعات القضائية بعنوان اللزمات وذكل يف اإطار اس تخالص
مس تحقّاته املتخدلة بذ ّمة عدد من ا ّ
ملتدلدين ،مع العمل بأن ادليوان حرص عىل مراسةل مجيع املس تلزمني بصفة دورية
ومتواصةل حلّثم عىل الإيفاء بتعهّداهتم.
ويف املقابل تواصل ارتفاع نس بة املسافرين اذلين سسلموا أمتعهتم خالل مدة فاقت  82دقيقة ابتداء من
وصول الطائرة حيث قدّرت هذه النس بة بـ  % 07س نة  5108مقابل  % 01س نة  .5119وفامي خيص مراقبة
الضجيج والصوات الضارة مل يمت بعد جتاوز الإشاكل القانوين املتعلق بتعويض التجهزيات التقنية احلالية .أ ّما ابلنس بة
ملراقبة التلوث الهوايئ فمل يقع حتديد املها اخلاصة ابدليوان لنه مل يمت اإجناز دراسة حول الإطار القانوين التونيس
امل ّنظم محلاية البيئة يف ميدان النقل اجلوي .ويذكر أيضا عد الزتا اخلطوط التونس ية بتعهداهتا واخلاصة ابس تنناف
خالص معالمي س نة  5108وبتفعيل توصيات حمرض جلسة العمل الوزارية بتارخي  15أفريل .5101
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ول إالشارة قا ديوان الطريان املدين واملطارات ابلتفاوض مع رشكة الطريان اجلديد خبصوص املعالمي اليت
س يقع اإدراّجا مضن منظومة التسجيل للمسافرين لكن مل يقع التفاق اإىل حد الن عىل املبلغ ابعتبار أ ّن رشكة
الطريان تؤكّد أن رشكة اخلطوط التونس ية ل تدفع هذه املعالمي .ومن انحية أخرى جسّل عد سسوية ملف تأهيل
مدرج املطار العسكري "قفصة قرص" لتعلّقه بتحويل ملكية مدرج هذا املطار من وزارة ادلفاع اإىل ديوان الطريان
املدين واملطارات ولوجود اإشاكليات مع رشاكت الشغال.
و حيث ما تزال ج ّل التوصيات بصدد الإجناز أو مل تنجز ّمت اإقرار الاس مترار يف متابعة هذا التقرير.

 نتاجئ املتابعة الرابعة:
يلخّص اجلدول التايل نتاجئ متابعة التقارير التالية:
موضوع التقرير

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل

الرشكة اجلهوية للنقل
ابلقريوان
ابلرشكة
والترصف
57
اجلهوية للنقل بولية
جندوبة
الترصف الإداري واملايل
71
بوزارة النقل
81

الترصف يف الرشكة
ّ
الوطنية للنقل بني املدن
اجملموع

501

العدد امجليل
للنقائص اليت
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ففامي يتعلّق ابلرشكة اجلهوية للنقل ابلقريوان واصلت الهيئة الإطالع عىل مدى توفّق ّ
لك من الرشكة
ووزارة النقل يف تنفيذ توصيات الإصالح اليت تقدّمت هبا الهيئة لتدارك النقائص العالقة.
توصلها اإىل اعامتد املؤرشات املتعلّقة ابإنتاجية العوان واملعدّ ات وابلتحمك
خيص الرشكة ّ
وقد ّتبني يف ما ّ
يف الساعات الإضافية وابلقتصاد يف اس هتالك املواد والوقود عند احتساب لكفة الاس تغالل والصيانة ملتابعة
مردودية اخلطوط املس تغةل ولإعداد تقارير النشاط .كام يذكر مراجعة ضوابط اخلطوط اليت ي ّمت فهيا اس تعامل أآلت
قطع التذاكر جلعلها سس تجي للمتطلّبات التقنية لهذه الآلت والتأكّد من تطابق رموزها مع الربجمية املس تعمةل بأآلت
قطع التذاكر وهو ما مكّن من تدارك الخطاء املس ّجةل وضامن ّ
حصة ّ
مؤرشات النشاط.
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ومن ّجة أخرى ّمت اعامتد ّ
مؤرش "نس بة التعبئة للمسافرين -اللكمرتيني" ومقارنته ابملؤرش املتوقّع عند
دراسة اإحداث خط جديد أو لتقيمي مردوديته وس بل تطويره و ّمت أيضا اإعادة تصنيف اخلطوط غري املدرجة بقامئة
خطوط النقل بني املدن مبوج قرار وزير النقل املؤرخ يف  1نومفرب  5118وإادراّجا مضن قامئة اخلطوط املنتظمة
للنقل بني املدن املعمتدة حاليا اإضافة اإىل مراسةل وزارة النقل حول وضعية اخلطوط اجلهوية املنتظمة املس تغةل من
قبل الرشكة وإاعداد مشاريع كراسات رشوط وعرضها عىل مصادقهتا.
ومت ّت اإعادة هيلكة اخلطوط احلرضية واعامتدها وإاصالح التعريفات املتعلّقة هبا وتطبيق تعريفة القسم الثاين
وفقا للتعريفات املصادق علهيا بقرار وزير النقل حس القسا واملسافة اخلاصة بّك قسم اإىل جان تعممي التكوين
عىل اكفة السواق يف جمال الس ياقة الرش يدة والمنة ابلإضافة اإىل رمس خرائط ملسارات احلافالت وحمطات توقفها
ابلنس بة لعدد من اخلطوط وتعليقها ابحملطة المنوذجية اليت مت تركزيها .كام يذكر مواصةل وضع خرائط مسارات
احلافالت ابلنس بة اإىل اخلطوط احلرضية وبرجمة اقتناء واقيات جديدة خالل س نة  5107-5102لتاليف النقص عىل
مس توى جتهزي بعض ّ
احملطات.
أ ّما عىل مس توى الوزارة فمل سس ّجل الهيئة أي تقدّ يذكر خبصوص اس تصدار أمر يضبط الطريقة اليت
ّ
يتعني مبقتضاها احتساب النقص احلاصل يف مداخيل رشاكت النقل العمويم بعنوان التعويض عن تطبيق التعريفات
املنخفضة لفائدة التالميذ والطلبة وبعض أسالك املوظفني العموميني والرشاحئ من ذوي الاحتياجات اخلصوصية
اليت ّنص علهيا القانون عدد  11لس نة  5118املتعلق بتنظمي النقل الربي رمغ أن ّه مت اإعداد مرشوع يف الغرض منذ
عدّ ة س نوات ّ
وحني يف عديد املناس بات دون أن حي مبوافقة وزارة املالية.
ومبناس بة النظر يف هذا امللف جدّ دت الهيئة دعوهتا اإىل خمتلف الطراف املعنية قصد التع ّمق يف دراسة
هذا املوضوع يف اإطار اللجنة اليت أوصت جلسة العمل الوزارية املنعقدة بتارخي  7أفريل  5118بتكويهنا ،ووضع
صيغة مالمئة يمت اعامتدها لتحديد قمية منحة التعويض لرشاكت النقل العمويم عىل أسس موضوعية متكّن من قيس
الترصف وجمهود احلومكة عىل مس توى ّ
لك رشكة .كام أكّدت الهيئة عىل رضورة سرسيع نسق الإصالح
وتقيمي جناعة ّ
وإايالء العناية الالزمة لهذا ّ
امللف اذلي مت اإقرار مواصةل متابعته.
و ّبني النظر يف ّ
ملف الرشكة اجلهوية للنقل بولية جندوبة حصول هذه الرشكة عىل الإذن بتحيني جداول
مدد استبقاء الواثئق وامللفّات اخلاصة هبا وإادراج ملف قطع الغيار مضن خمطط الصفقات بعنوان س نة  5102وهتيئة
وحامية اخلزان الصيل للوقود طبقا للمواصفات والرشوط الفنية اإىل جان انتداب  17مراقيب اس تغالل جدد متاش يا
مع س ياسة الرشكة اليت ضبطت العدد الرضوري للمراقبني لتأمني مراقبة اكمةل مجليع اخلطوط عىل الش بكة ّمرة عىل
القل أس بوعيا وإاجناز الربجمة الس بوعية لعمليات املراقبة بنس بة تناهز الـ .℅011
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وعىل صعيد أخر ّمت اإعداد برانمج شهري لتنفيذ معليات الصيانة الوقائية وتدعمي ادلائرة الفنية ابملوارد
البرشية والرتخيص للرشكة من طرف بدلية جندوبة لرتكزي ش بكة مياه احلرائق خاصة ابملس تودع عالوة عىل اإمتا
تركزي التجهزيات اخلاصة ابملراقبة الفنية للحافالت واقتناء التجهزيات الالزمة ذلكل والرشوع يف اإجراءات هتيئة
املس تودع الفرعي مبدينة طربقة ومبدينة بوسامل وإابرا عقد مع مكت خمتص لإجراء تدقيق طاق قصد ضبط عقد
برانمج جديد مع الواكةل الوطنية ّ
للتحمك يف الطاقة ابلإضافة اإىل حصول الرشكة عىل شهادة املطابقة اإيزو 9110
صيغة  5118والرشوع يف اإجناز تدقيق متابعة.
وخبصوص تركزي منظومة معلوماتية مندجمة أفادت الرشكة بأهنا قد أبرمت صفقة يف الغرض وأن نس بة
الإجناز بلغت حوايل  ،℅71وتعهّدت بتاليف لك النقائص واملالحظات اخلاصة ابلترصف يف اخملزون حال اإمتا
تركزي هذه املنظومة.
ونظرا لتقدّ معل ّية الإصالح أ ّقر جملس الهيئة اإهناء املتابعة.
الترصف الإداري واملايل بوزارة النقل فقد مكّن صدور المر عدد  801لس نة 5108
أ ّما ابلنس بة اإىل ّ
واملتعلّق بتنظمي املصاحل املركزية لوزارة النقل من تدارك العديد من النقائص اليت اكنت عالقة خالل املتابعات
السابقة.
ويف املقابل مل يمت الوقوف عىل تقدّ خبصوص مأآل حمرض البحث املتعلق برسقة مقتطعات الوقود منذ
التوصل اإىل نتيجة رمغ مراسةل امللكف العـا بزناعات ادلوةل يف هذا الشأن يف عديد
س نة  5117حيث مل يمت ّ
يتسن حتديد قميهتا التقديرية من قبل
املناس بات .ونفس المر يف ما يتعلّق بقطع الغيار غري الصاحلة لالس تعامل اإذ مل ّ
الإدارة العامة لالختبارات بوزارة أمالك ادلوةل والشؤون العقارية نظرا لتع ّذر توفري املعلومات املطلوبة واملتعلّقة بمثن
الاقتناء واترخيه مبا أ ّن رشاء هذه القطع يرجع لفرتة التسعينات.
ويف ما يتعلّق ابلخطاء املس ّجةل ّ
الرسي للصفقة املتعلّقة ابجلزء الثاين من هتيئة املعهد الوطين
ابمللف ّ
للرصد اجلوي والإجراءات املعمتدة ملزيد اإحاك معل جلان الفرز مل يس ّجل أ ّي تقدّ يذكر عىل الرمغ من اتصال املعهد
املرات ابلإدارة العامة للبناءات املدنية بوزارة التجهزي وعقد جلسة معل يف الغرض تعهّدت فهيا هذه الإدارة
يف عديد ّ
الصدد وابلتايل تولّت من جديد مراسةل الإدارة .كام
مبوافاته بعنارص الردّ .ومل ّ
تتوصل الوزارة اإىل أي نتيجة يف هذا ّ
ّمت عىل صعيد أخر تركزي تطبيقة جديدة ملتابعة املنشأت العمومية من قبل املركز الوطين ل إالعالمية و ّمت التنس يق
وإاعال املرشف عىل التطبيقة اجلديدة بقاعدة البياانت موضوع املتابعة ويه ل تزال يف طور الإعداد لالس تغالل كام
ّمت اختيار  11منشأت معومية من النقل مكنشأت منوذجية من مجةل  51منشأة للقيا بعملية اختبار هذه التطبيقة.
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وحيث ّ
تتوىل دائرة احملاس بات اإجناز هم ّمة رقاب ّية ابلوزارة املذكورة بعنوان س نة ّ ،5102مت اإقرار اإهناء
املتابعة عىل مس توى الهيئة مع دعوة التفقدية العا ّمة للتنس يق مع فريق الرقابة خبصوص املالحظات املتبقية.
ومتكّنت الرشكة الوطنية للنقل بني املدن من تاليف النقص الشلكي املتعلّق بعد اإمضاء وصل ّ
سسمل قطع
سواق
الغيار اليت ي ّمت طلهبا من طرف الورشات املوجودة داخل امجلهوريّة حيث أصبح ي ّمت التوقيع من طرف ّ
حافالت ّ
الرشكة اذلين يقومون ابإيصالها اإىل الورشات املعنية ابلإضافة اإىل اعامتد اإجراء يمتثّل يف طل استشارة
الزتود بقطع الغيار اليت ل ي ّمت تزيهنا مبغازة الرشكة و ّ
تويل الوحدة
مزودين عىل الق ّل ابلنس بة لعمليات ّ
دلى ّ 1
ملزود
امللكّفة ّ
ابلترصف يف الإطارات املطاطية تغيري الإطارات عند التألك أو ظهور أرضار هبا ،كام تقو ابلتصال اب ّ
قصد مطالبته بتعويض الإطارات اليت ل تزال مشموةل ابلضامن يف حني ّ
تتوىل وحدة الصيانة الوقائية تأمني معلية
تفقد العجالت والبت يف مأآلها.
وقد كشفت أعامل املتابعة املتتالية عد ّ
خاصة
تويل الرشكة اإيالء العناية الالزمة لتنفيذ توصيات الإصالح ّ
يفرس بغياب ا إلرادة
مهنا املتعلّقة بوضع واعامتد اإجراءات تنظميية ل يتطل ّ اإجنازها توفّر موارد مالية ها ّمة وهو ما ّ
الالزمة ل إالصالح دلى مسؤويل الرشكة خصوصا وأن ّه أما البطء املس ّجل س بق وأن ّمت خالل شهر ديسمرب
 5101وبدعوة من الهيئة ،عقد جلسة معل مجعت عددا من اإطارات الرشكة قصد ال ّإطالع عىل الس باب اليت
حتول دون تقدّ الإصالحات املطلوبة ومساعدهتم عىل جتاوزها .وقد ّمت يف ضوء ذكل الالزتا بترسيع نسق
خاصة وأ ّن ج ّل النقاط تتعلّق فعال مبسائل داخلية تنظميية حبتة غري أ ّن المر ل يزال عىل ما هو عليه ،ومل
الإصالح ّ
يقع سسجيل تقدّ يذكر يف تنفيذ التوصيات املتبقّية مثلام تربزه نتاجئ هذه املتابعة.
ودعت الهيئة وزارة النقل اإىل رضورة ّ
حث الرشكة عىل سرسيع نسق الإصالح وتدارك التأخري املس ّجل
خبصوص عدد من الزتاماهتا السابقة واحرتا الجال اليت ي ّمت ضبطها ومساعدهتا عند الاقتضاء عىل ّ
تطي الصعوابت
اليت قد تكون وراء بطء معلية الإصالح .وأما حمدودية معليات التدارك أقرت الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف.

 .00وزارة التجهزي والإساكن والهتيئة الرتابية:
تناولت الهيئة ابدلر خالل س نة  5102تقريرا وحيدا خيص هيالك راجعا ابلنظر للوزارة امللكفة
ابلتجهزي.

 نتاجئ املتابعة الثالثة:
يل ّخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثالثة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول الترصف يف
الرشكة العامة للمقاولت والشغال "سومرتاجات":
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قرار جملس الهيئة

مواصةل املتابعة

وب ّينت املتابعة عد اإحراز تقدّ كبري يف تنفيذ برانمج الإصالح حيث تواصل اإجناز التوصيات املتعلّقة
مبسائل تنظميية عىل غرار اإعداد هيّك تنظميي وضبط رشوط التسمية يف اخلطط الوظيفية وإاحداث هيّك ملكف
ابلتنظمي ونظا املعلومات وإاعداد دليل اإجراءات وقانون اإطار وإارساء منظومة الترصف يف الصفقات ،ويه جوان
اكنت قد تعهّدت الرشكة بتجس ميها بعد اس تكامل مرشوع اإعادة الهيلكة اذلي مت اإقراره خالل جلسة العمل الوزارية
املنعقدة بتارخي  08جويلية . 5105
وقد متكّنت مصاحل الرشكة من أخذ الإجراءات الكفيةل بربط املشاريع بصفة منتظمة لتبادل املعلومات و
ضامن سالمهتا كام معلت عىل التعاقد مع مكت تدقيق جديد ملتابعة وسسوية املس تحقات املشكوك يف خالصها أو
املتنازع علهيا مبا قميته. 807ديف موّف س نة  5117مع مواصةل املساعي الرامية اإىل اس تخالص ابق مس تحقّاهتا
بعنوان ملف سدّ املوىل.
وسسعى الرشكة اإىل اس تكامل اإجراءات خمت عدد من الصفقات املنجزة قبل س نة  5118فضال عن
مواصةل تطهري اخملزوانت غري املتحركة والتخلص من الفصول اليت مل تعد سس تعمل أو اليت انهتت صلوحيهتا مبرور
الزمن ابلتنس يق مع اإدارة املعدات واملغازة املركزية.
وابلنظر اإىل وجود العديد من املالحظات القامئة أ ّقر اجمللس مواصةل املتابعة مع دعوة ممثيل الرشكة اإىل
جلسة معل عىل مس توى الهيئة هبدف تدار خمتلف الإشاكليات.

 .05وزارة التكوين املهين والتشغيل:
واصلت الهيئة خالل س نة  5102متابعة تنفيذ الإجراءات املتخذة لتدارك النقائص املض ّمنة بتقريرين هي ّمان
هيالك ترجع ابلنظر اإىل وزارة التكوين املهين والتشغيل.
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 نتاجئ املتابعة الثانية:
تول ّت الهيئة اإجناز املتابعة الثانية لتقرير التفقّدية العامة لوزارة التكوين املهين والتشغيل حول بعض أوجه
الترصف يف أآلييت حقوق السح والتس بقة عىل الداء من قبل املركز الوطين للتكوين املس متر والرتقية املهنية كام
يربزه اجلدول التايل:
املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل

موضوع التقرير

بعض أوجه الترصف يف
أآلييت حقوق السح
والتس بقة عىل الداء من
قبل املركز الوطين
للتكوين املس متر والرتقية
املهنية

9

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

7

7

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

5

8

نس بة الإصالح
 %خالل هذه
املتابعة

%11

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

7

النس بة امجللية
ل إالصالح

%78

قرار جملس الهيئة

اإهناء املتابعة

الصدد ّمت اس تكامل اإجناز مكوانت "املنظومة املعلوماتية للآليات اجلديدة للتكوين املس متر" يف
ويف هذا ّ
جزهئا اخلاص مبعاجلة ملفات أآليات حقوق السح والرشوع يف اس تغالهل من قبل الوحدات اجلهوية اإضافة اإىل
تطوير اجلزء املتعلق مبنظومة التس بقة عىل الداء ووضعه يف طور الاختبار .كام مت ّت اإحاةل امللف املتعلق ابلتالع
ابملستندات احملاسبية اخلاصة بتسديد مبالغ مالية بدون موج لفائدة املركز ادلويل للتكوين وكذكل امللف املتعلق
املؤسسات اليت ّمت رفضها من قبل اللجنة ادلاخلية عىل القضاء.
ابفتعال واثئق اإدارية قصد سسوية ملفات بعض ّ
ويف املقابل ل يزال املركز بصدد مراجعة دليل الإجراءات قصد مالمئة مقتضياته مع أحاك الإطار القانوين
والرتتييب املنظم لآلية حقوق السح .
وأ ّقر جملس الهيئة اإهناء متابعة امللف عىل مس توى الهيئة ودعوة التفقدية العامة لوزارة التكوين املهين
والتشغيل ملتابعة اجلوان املتبقية وخاصة مهنا معرفة مأآل القضااي املرفوعة واس تكامل اإعداد دليل الإجراءات وإافادة
الهيئة بنتاجئ ذكل لحقا.

 نتاجئ املتابعة اخلامسة:
ّيبني اجلدول التايل نتاجئ املتابعة اخلامسة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول تفقد وتقيمي
الترصف ابلواكةل التونس ية للتكوين املهين:
ّ
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موضوع التقرير

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل

الترصف
تفقد وتقيمي
ّ
نس
ابلواكةل التو ية للتكوين 071
املهين

70

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة
08

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

7

00

نس بة الإصالح
 %خالل هذه
املتابعة

% 70

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

071

النس بة امجللية
ل إالصالح

%97

قرار جملس الهيئة

اإهناء املتابعة

التوصل اإىل عديد ا إلجنازات من خالل توظيف مبلغ قدره  111أد
وكشفت متابعة هذا التقرير عن ّ
وحتقيق فوائض وإاجراء استشارة لختيار املؤسسات البنكية اليت سيمت التعامل معها يف املس تقبل والرتفيع يف عدد
املقتصدايت وإاعادة توزيعها اإىل جان تكوين جلنة قصد حتيني دليل الإجراءات اخلاص ابلرشاءات خارج اإطار
الصفقات العمومية.
الترصف يف اخملزون يف اإطار
ابلترصف الإداري واملايل من ذكل ّ
و ّمت التعهّد بتاليف مجيع النقائص املتعلّقة ّ
الترصف املندمج اذلي رشعت املؤسسة فيه.
اإرساء نظا
ّ
وعىل صعيد أخر ّمت اإبرا عدّ ة اتّفاقيات خاصة بط الشغل تغطي لك ّجات مراكز التكوين املهين
ويتوىل طبي الشغل اإجراء مجيع الفحوصات .و ّتبني كذكل الانطالق يف اإعداد كرا الرشوط املتعلّق ابقتناء
للترصف يف املوارد البرشية ويف ضبط جدوةل زمنية لإجناز ّ
لك مرشوع وإاعداد تقارير نشاط
برجمية اإعالمية مندجمة ّ
دورية وعرضها عىل سلطة ا إلرشاف والرشوع يف اإرساء برانمج "امليثاق من أجل التشغيل" اذلي انطلق تنفيذه
س نة  5105يف اإطار التعاون التونيس الملاين واذلي هيدف ابخلصوص اإىل حتسني جودة التكوين للهنوض
ابلتشغيلية وإاىل تطوير قدرات املكونني العاملني ابملراكز و تطوير العالقة بني مراكز التكوين واملؤسسات
الاقتصادية.
ابملؤسسة
كام ّمت الرشوع يف مجع املعطيات الإحصائية لإعداد بنك معلومات يرصد عدد مواطن التكوين ّ
جتسم هذه الرشاكة يف
وخاصة مهنا التكوين ابلتداول مع التعهّد بدعوة املراكز اإىل الاعامتد عىل اتفاقيات يف الغرض ّ
التكوين ابلتعاون مع خبري من الواكةل الملانية للتمنية.
ويف س ياق أخر تعهّدت الواكةل إابعادة توزيع املها بني خمتلف املتدخلني يف جمال الترصف املايل واحملاس يب
للمراكز واملصاحل املركزية وضبط مشمولت وهما اكفة الطراف وجمالت تدخلها والفصل بني الوظائف املتنافرة يف
اإطار تركزي الهيلكة اجلديدة.
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يف املقابل ب ّينت معلية املتابعة عد مواصةل املؤسسة تنفيذ اإجراءات رشعت فهيا خالل املتابعات السابقة
عىل غرار اإرساء نظا احملاس بة التحليلية وإاعداد هيّك تنظميي للواكةل وتفعيل مرشوع اس تقاللية املراكز.
لترصف يف الواكةل التونس ية
تعرض دائرة احملاس بات مضن تقريرها الثامن والعرشون اإىل موضوع ا ّ
وابعتبار ّ
للتكوين املهين ،أ ّقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا امللف و ّ
مضه اإىل معلية متابعة تقرير ادلائرة.

 .01وزارة املرأة والرسة والطفوةل:
خيص م ّؤ ّسسة راجعة ابلنظر اإىل الوزارة امللكّفة ابملرأة ،كام واصلت متابعة
تناولت الهيئة ابدلر تقريرا ّ
تنفيذ الإجراءات املتخذة لتدارك النقائص املض ّمنة بتقرير أخر.

 نتاجئ املتابعة الوىل:
الترصف الإداري واملايل للمعهد العايل لإطارات الطفوةل بدرمش اليت
يلخّص اجلدول التايل نتاجئ تفقد ّ
انهتت اإلهيا الهيئة بعنوان املتابعة الوىل:
موضوع التقرير

عدد النقائص
املس تخرجة

عدد النقائص اليت
ّمت تداركها

عدد النقائص اليت ّمت تقدمي
توصيات بشأهنا

نس بة الإصالح
والتدارك

قرار جملس الهيئة

الترصف الإداري واملايل للمعهد العايل
نتاجئ تفقد ّ
لإطارات الطفوةل بدرمش

10

07

08

%22

مواصةل املتابعة

وقد وقفت الهيئة من خالل تف ّحص هذا التقرير عىل العديد من النقائص تعلق أ ّمهها جبوان تنظميية
ووظيفية عىل غرار عد احرتا تركيبة اجمللس العلمي للمعهد ودورية اجامتعاته وعد تفعيل معل مركز البحوث
والتوثيق فضال عن ضعف نس بة التأطري وتلكيف بعض العمةل بعدّ ة هما اإدارية ومعاينة هنات يف معليات التعهّد
والصيانة والنظافة.
الترصف يف املعدّات والتجهزيات وعد
كام لوح وجود اإخاللت يف الترصف عىل غرار عد اإحاك
ّ
للترصف يف الصول املنقوةل وعد اإحاك مسك الواثئق احملاسبية ورصف
القيا ابجلرد وغياب تطبيقة اإعالمية ّ
بعض النفقات دون توفّر واثئق اإثبات ووجود عديد النقائص عىل مس توى الإجراءات املتعلقة ابلستشارات.
وأشار التقرير اإىل ارتفاع مصاريف اس هتالك املاء والكهرابء والهاتف وجتزئة بعض الرشاءات وطلبات
املزود وتنفيذ النفقات قبل احلصول عىل تأشرية مراق املصاريف العمومية
الشغال واللجوء املتكرر اإىل نفس ّ
وجتاوز مبلغ التعهد ابلنفقة يف بعض احلالت.
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وتضمن التقرير نقائص أخرى يذكر مهنا سسجيل طلبة ابلإجازة التطبيقية يف تربية الطفل رمغ عد اإدراّجا
بدليل التوجيه اجلامعي لس نة  5105وسسجيل بعض الطلبة لدلراسة ابملعهد دون اإجراء اختبارات القبول املنصوص
علهيا بدليل التوجيه اجلامعي وغياب قرار مشرتك صادر عن وزيري التعلمي العايل والبحث العلمي وشؤون املرأة
والرسة والطفوةل يضبط نظا ادلراسات والإمتحاانت يف الشع املؤهةل ابملعهد وعد احرتا جلنة املاجس تري
للرتاتي اجلاري هبا العمل ورشوط القبول اليت أقرهتا يف دراسة ملفات املرتحشني للتكوين ابملاجس تري عالوة عىل
ابملدرسني
عد احرتا الرتاتي اجلاري هبا العمل يف جمال الساعات الإضافية والساعات العرضية اخلاصة ّ
وابلإطارات والعمةل.
وكشف التقرير عن نقائص تعلقت بتأجري املديرة السابقة للمعهد لعامل تأطري وإارشاف عىل تربصات
ترج اليت أ ّمهنا بعض الساتذة وذكل مبفعول رجعي للفرتة املمتدة بني س نوات  5118اإىل  5101دون اعامتد
وأعامل ّ
س ند قانوين يف ذكل وهو ما اجن ّر عنه حتميل املؤسسة أعباء مالية من دون موج قانوين (أكم  من  11أ.د) .كام
مت ّت معاينة اإخاللت منسوبة اإىل مدير املعهد تصنف مضن أخطاء الترصف ويه انجتة أساسا عن عد احرتا
الرتاتي اجلاري هبا العمل سس ببت يف رضر مايل قدّره فريق التفقد مبا يفوق  29أ.د وحوايل  20أ .د ابلنس بة
للمديرة السابقة ومتت الإشارة اإىل وجود توتّر يف العالقة بني الكتابة العامة وإادارة املعهد أثرت سلبا يف سري معل
املعهد.
التوصل اإىل الالزتا بّك الرتاتي القانونية خبصوص تركيبة اجمللس العلمي واحرتا
وب ّينت معلية املتابعة ّ
دورية الاجامتعات وتعيني مديرة لدلراسات والرتبصات ابملعهد واحلرص عىل السري العادي للعمل وإاعادة توزيع املها
بّك وضوح من خالل مذكرات معل صدرت يف الغرض عالوة عىل اقتناء منظومة معلوماتية متكّن من ضبط مدقّق
اخلاصة خملتلف العوان والإطارات العامةل ابملؤسسة.
للعطل الس نوية وعطل املرض ّ
وجسّل عىل صعيد أخر الالزتا ابلتقيّد جبميع مقتضيات القانون السايس لعوان الوظيفة العمومية
والوامر واملناشري املنظمة للعمل مبا فهيا التأدي مع تنظمي معلية إاس ناد العداد املهنية واعامتد تطبيقة إاعالمية
الترصف يف املعدات والتجهزيات املتوفرة فضال عن القيا ابجلرد الس نوي
للترصف يف الصول املنقوةل وإاحاك
ّ
وحتيينه وتركزي منظومة أدب .وابلإضافة اإىل ذكل جسّل العمل عىل ترش يد اس هتالك املاء والكهرابء والهاتف والتقيّد
مبقتضيات النصوص املنظمة لعملية القبول لدلراسة ابملعهد.
خاصة اإىل مزيد احلرص عىل تفعيل معل مركز
وقصد اس تكامل معلية الإصالح دعت الهيئة مصاحل املعهد ّ
البحوث والتوثيق والتنس يق مع سلطة ا إلرشاف قصد القيا بعملية التسلمي الهنايئ للشغال اليت تعهّدت هبا الوزارة
ورفع التحفظات املتعلقة هبا .كام أكّدت يف نفس الس ياق عىل رضورة التقيد ابلرتاتي اجلاري هبا العمل يف جمال
الترصف يف الساعات الإضافية واتاذ الإجراءات الالزمة خبصوص املبالغ املس ندة بدون اس تحقاق.
ّ
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وحث ّت الهيئة من ّجة أخرى عىل مواصةل اجلهود يف جمال مراجعة نظا ادلراسات والإمتحاانت ابملعهد
ووضعه يف دليل خاص ومن ّمث يف منظومة سلمية ودعت اإىل اإحاك تنظمي ّ
لك اجلوان املتعلّقة بشهادة املاجس تري
وضامن مبدأ تاكفؤ الفرص أما املرتحشني والتقيد ابلنصوص والرتاتي اجلاري هبا العمل يف اجملال .كام أوصت الهيئة
ابلتقيّد ابلرتاتي اجلاري هبا العمل يف جمال الساعات الإضافية والساعات العرضية وسسوية الرضر املايل اذلي جنم
عن هذه الوضعية ومزيد اإحاك تنظمي تأجري معليات التأطري ابلتنس يق بني اجمللس العلمي ووزارة التعلمي العايل.
كام دعت الهيئة مصاحل التعلمي العايل اإىل النظر يف اإماكنية اإحداث هيّك بيداغويج يعىن بشؤون
التكوين واملكونني ابملعهد وإاىل مزيد التنس يق بني الطراف املتدخةل خبصوص مساكل التكوين ونظامه .وأوصت
الهيئة الوزارة مبزيد احلرص عىل ممارسة إارشافها عىل املعهد والعمل ابلتنس يق مع مصاحل وزارة التعلمي العايل عىل
ضبط نظا ادلراسات والامتحاانت يف الشع املؤهةل ابملعهد مع ادلعوة اإىل النظر يف اإماكنية الرفع من جحم مزيانية
املعهد وأكّدت عىل رضورة ا إلرساع ابإحاةل امللف اإىل دائرة الزجر املايل واحلرص عىل احرتا أجال التقاد ابلنس بة
ترصف.
للخطاء املرتكبة واليت مت تصنيفها كخطاء ّ

 نتاجئ املتابعة الثالثة:
خصت املتابعة الثالثة تقرير دائرة احملاس بات حول بعض أوجه الترصف ابملعهد الوطين لرعاية الطفوةل مثلام
ّ
يربزه اجلدول التايل:
موضوع التقرير

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل

بعض أوجه الترصف
ابملعهد الوطين لرعاية 11
الطفوةل

52

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

01
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نس بة الإصالح
 %خالل هذه
املتابعة
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العدد امجليل
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النس بة امجللية
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مواصةل املتابعة

الصدد تفعيل اجمللس الاستشاري للمعهد وعقده جللسة للنظر يف مرشوع تنقيح تنظمي
واتضح يف هذا ّ
املؤسسة وهتيئة فضاءات خمصصة للرش يف وإاعداد وثيقة مرجع ّية وإاصدار منشور مشرتك ينظم معل اللجنة
هذه ّ
الوطنية امللكفة بتسوية الوضعية القانونية للطفال.
كام رشعت مصاحل املعهد يف بعض معليات الإصالح دون اس تكامل اإجنازها وذكل من خالل الرشوع يف
س ّد الشغورات ابملعهد وإاحاةل مرشوع منشور مشرتك بني وزاريت الشؤون الإجامتعية والعدل يتعلّق ابللجنة
الوطن ّية ملتابعة وضعيات الطفال املولودين خارج اإطار الزواج واملهملني وفاقدي الس ند العائيل عىل وزارة العدل
والتعهّد ابعامتده حال اإمضاءه من طرف هذه الخرية.
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اخملصصة للخزن فقد ّمت الرشوع يف ذكل بصفة مؤقّتة يف انتظار
أ ّما ابلنس بة اإىل هتيئة الفضاءات ّ
التوصل اإىل وضع برانمج
الانطالق يف هتيئة الإدارة وتصيص فضاءات سس تجي اإىل رشوط اخلزن فضال عن ّ
من طرف الإدارة العامة للهنوض الاجامتعي واملعهد ابلتنس يق مع منظمة اليونيس يف لتعممي جتربة الإيداع العائيل
عىل لك الولايت يف اإطار مرشوع املؤسسة وتنظمي اجامتعات مع بعض الولايت وحّثم عىل اس تقطاب عائالت
الاس تقبال.
ومل يمت الرفع من نس بة التغطية لتبلغ الهدف املرسو (مخسة أطفال ّ
لّك حاضنة) ووضع نظا أسايس
خاص بسكل الهمّات احلاضنات كام مل يمت تدعمي املعهد ابلإطار الرتبوي لضامن تواصل التعهّد ابلطفال اكمل اليو
وأ ّاي الحد عالوة عىل عد اإيالء المهية الالزمة ملسأةل املتابعة الرتبوية للطفال املودعني دلى العائالت عىل املدى
القصري.
ونظرا لعد اس تكامل معلية الإصالح ّمت اإقرار مواصةل متابعة هذا امللف.

 .08وزارة الس ياحة والصناعات التقليدية:
ابلترصف يف مصاحل ومؤسسات اتبعة لوزارة الس ياحة.
واصلت الهيئة س نة  5102متابعة تقريرين تعلّقا ّ

 نتاجئ املتابعة الثانية:
الترصف مبمثّلية
ّ
خصت أعامل املتابعة تقرير التفقدية العا ّمة لوزارة الس ياحة خبصوص بعض أوجه ّ
ادليوان الوطين التونيس للس ياحة مبوسكو عىل حنو ما يربزه اجلدول التايل:
موضوع التقرير

الترصف
بعض أوجه
ّ
مبمث ّلية ادليوان الوطين
للس ياحة
التونيس
مبوسكو

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل

00

7

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة
7

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

2

0
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خاصة ابلعوان احمللّيني ،حيث أصبحت
وقد كشفت ّالردود تاليف النقص املتعلّق بغياب عقود تأمني ّ
املمثّلية تقو عن طريق السفارة التونس ية مبوسكو ،جبميع التصارحي اجلبائية واملساهامت الاجامتعية ّ
املوظفة عىل
أجور العوان احمللّيني .ويتواصل السعي اإىل اإعادة تنظمي الإطار الهيلكي لدليوان ووضع تنظمي منوذيج ملمثلياته
يتحمت إاتّباعها عند رسقة أو فقدان بعض التجهزيات أو املعدات
ابخلارج ،وإاصدار مذكرة معل تضبط الإجراءات اليت ّ
ابلإضافة اإىل وضع الإطار القانوين اذلي ينّظم اإس ناد الامتيازات العينية ملمثيل ادليوان ابخلارج.
كام ّتبني من انحية أخرى عد اإيالء العناية الالزمة للتوصيتني اللتني دعت من خالهلام الهيئة اإىل التعاون
للتحري يف مسأةل غياب واثئق الإثبات واملؤيّدات املتعلقة برصف  071ألف دولر
مع تفقّدية وزارة الس ياحة ّ
بعنوان معليات دعاية مشرتكة مع عدد من واكلت السفار خالل الفرتة  5118-5115وعد اتاذ الإجراءات
الالزمة لتحديد اخملالفات واملسؤوليات هبذا العنوان ،وكذكل التوصية املتعلّقة بتحميل ممثيل ادليوان مسؤولية رصف
مبالغ اإضافية خالل نفس الفرتة  58.771دولرا ثبت رصفها بدون موج بعنوان ملفات تعلّقت بعمليات دعاية
مشرتكة خالل الفرتة املذكورة.
وقد جدّ دت الهيئة ادلعوة اإىل ّ
لك من وزارة الس ياحة وإاىل ادليوان قصد التعجيل ابلنظر والتحري يف
هذين امللفّني وتتبّع ّ
اجنر عهنا حت ّمل ادليوان للعباء مالية اإضافية
لك من تثبت مسؤوليته يف هذه التجاوزات اليت ّ
مربرة فاقت يف مجموعها  088ألف دولر ،واتاذ ما يلز من تدابري عند الاقتضاء ضد املسؤولني عن
وغري ّ
ابلتحرايت املطلوبة يف ال ّإابن محلاية
الهتاون املس ّجل يف العمل بتوصيات الهيئة اليت دعت من خاللها اإىل القيا
ّ
مصاحل ادليوان.
ونظرا لتواصل اجلهود لتنفيذ برانمج الإصالح فقد مت اإقرار مواصةل متابعة هذا التقرير.

 نتاجئ املتابعة الثالثة:
يلخّص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثالثة لتقرير التفقدية العامة لوزارة الس ياحة حول بعض أوجه الترصف
ابملندوبية اجلهوية للس ياحة بتوزر:
موضوع التقرير

بعض أوجه الترصف
اجلهوية
ابملندوبية
للس ياحة بتوزر

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل

09

01

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة
7

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

1

1
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املؤسسة أ ّقرت عد جتديد الاعامتدات املرصودة حلساب حامية املواقع الثرية
واتضح يف هذا املضامر أ ّن ّ
عىل مس توى مندوبية توزر والتو ّجه ابلنس بة للرصدة املتبقية باكفة املندوبيات حنو جتميعها لمتويل مرشوع وطين
التوصل اإىل اإمتا تركزي التطبيقات الإعالمية املتعلقة ابحملاس بة وابلتفقد
حيدّ د ابلتشاور مع سلطة ا إلرشاف .كام ّمت ّ
وابلإحصائيات ّ
بّك من الإدارة املركزية وبعدد كبري من املندوبيات عىل أن ي ّمت تعمميها تدرجييا .كام اس تمكلت معلية
اخملصص لفائدة املندوبية اجلهوية للس ياحة بتوزر.
هتيئة مكت الاس تقبال ابملطار ّ
وتتواصل جمهودات ّ
لك من املندوبية وادليوان قصد اسرتجاع امللف اخلاص ابلتسوايت العقارية اذلي عٌهد
به اإىل الواكةل العقارية الس ياحية والتنس يق مع اإدارة الشؤون القانونية والصفقات ابدليوان للقيا ابستشارة لختيار
حما جديد وتلكيفه بتسوية امللفات العقارية العالقة .كام تتواصل اإجراءات اجلرد املادي واحملاس يب لصول وممتلاكت
ادليوان املوضوعة عىل ذمة املندوبيات اجلهوية ومراكز التكوين الس يايح وضبط قامئات يف املعدات اليت زال
الانتفاع هبا قبل هناية الس نة احلال ّية ليقع بعد ذكل التفويت فهيا ابلبيع مبا يف ذكل الراجعة مهنا ابلنظر اإىل مندوبية
توزر.
وقد أ َّقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا امللف مع دعوة التفقّدية العا ّمة لوزارة الس ياحة اإىل مواصةل التأكّد
من اس تكامل التدابري املرشوع يف تنفيذها وإافادة الهيئة بنتاجئ ذكل لحقا.
وجتدر الإشارة اإىل أنه مت عىل اإثر املتابعة الثالثة لهذا امللف وابقرتاح من الهيئة ومبوافقة جملسها ّمت توجيه
مكتوب خاص اإىل وزارة الس ياحة والصناعات التقليدية مت ّت الإشارة فيه اإىل عد سسوية وضعية الامتيازات العينية
اليت ّمت اإس نادها اإىل املندوبني اجلهويني للس ياحة رمغ عد التنصيص علهيا ابلنظا السايس للعوان ،واملمتثّةل يف
متتيعهم حب ّصة من الوقود ومن حت ّمل نفقات اس هتالك املاء والكهرابء والغاز والهاتف ملقرات اإقامهتم ،وذكل خالفا
املؤسسات العمومية .وحيث مل يقع سسجيل أي
لرتاتي اإس ناد الامتيازات العينية لعوان وإاطارات املنشأت و ّ
مبادرة يف هذا الاجتاه رمغ املدّ ة املنقضية عىل ادلعوة اإىل سسوية هذا الإخالل ،فقد أ ّقر جملس الهيئة أن ّ
تتوىل
الوزارة دعوة ادليوان اإىل وقف رصف هذه الإمتيازات اإىل حني سسوية وضعيهتا القانونية من خالل عرضها عىل
ّ
مصادقة ّ
املنظمة للمجال.
لك من وزارة ا إلرشاف ورئاسة احلكومة حس ما تقتضيه القوانني والرتاتي

 .02وزارة التمنية والاستامثر والتعاون ادلويل:
تناولت الهيئة س نة  5102ابدلر التقرير املتعلّق بتفقد الترصف الإداري واملايل بوزارة التمنية والتعاون
خيص هيالك يعود ابلنظر
ادلويل .كام واصلت النظر يف الإجراءات اليت مت اعامتدها لتدارك النقائص املض ّمنة بتقرير ّ
للوزارة املذكورة.
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 نتاجئ املتابعة الوىل:
انهتت دراسة تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية املتعلق بتفقد الترصف الإداري واملايل بوزارة
التمنية والتعاون ادلويل لس نة  5101اإىل النتاجئ املبينة ابجلدول التايل:
موضوع التقرير

عدد النقائص
املس تخرجة

ت ّفقد الترصف الإداري واملايل بوزارة
التمنية والتعاون ادلويل لس نة 5101

007

عدد النقائص اليت
ّمت تداركها
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وقد أبرز هذا التقرير مجةل من النقائص تعلّقت ابجلوان التنظميية واملشمولت واملزيانية و ابلترصف يف
املوارد البرشية و الرشاءات والإعالمية واملمتلاكت ووسائل املصاحل .واس تخرجت الهيئة منه عددا هاما من
املالحظات ارتأت اإخضاعها للمتابعة.
ومكَّن تقيمي اجلوان التنظميية واملشمولت واملزيانية من الوقوف عىل حالت مجع بني هما متنافرة وعد
اإحاك تقدير الاعامتدات الرضورية لتأدية النفقات وعد توقيف احلساب املادي لواكةل ادلفوعات يف موّف لك س نة
خالفا ملقتضيات ّ
جمةل احملاس بة العموميّة.
أما عىل مس توى الترصف يف املوارد البرشية فقد أشار التقرير اإىل عد احرتا اإجراءات التثبت يف تأجري
العوان قبل رصفها ويف الفواتري املعروضة للتسديد بعنوان املأمورايت ابخلارج مما أدى اإىل حت ّمل مزيانية الوزارة
مصاريف نقل دون موج فضال عن اإس ناد منحة الساعات الإضافية دون ربطها ابلإجناز الفعيل للعمل وتعيني عدد
من العوان امللحقني دلى الوزارة يف خطط وظيفية واردة ابلهيالك التنظميية ملؤسساهتم الصلية وذكل خالفا
للرتاتي اجلاري هبا العمل.
وخبصوص الترصف يف الرشاءات لوح عد اإرساء اإجراءات داخلية متكّن من ضامن ادلقّة يف حتديد
احلاجيات المكية والنوعية من التجهزيات واملواد املراد الزتود هبا ويف ضبط املواصفات الفنية ادلنيا املطلوبة عىل
مس توى كراسات الرشوط الفنية اخلاصة ابقتناء مواد ورقية أو أآلت انخسة .كام ّتبني تنفيذ مصاحل الوزارة لقساط
صفقات يف اإطار طلبات عروض عن طريق اإذن تزود ودون اإبرا عقد للغرض ويف غياب ترخيص مس بق من
اللجنة الوزارية للصفقات اب إلضافة اإىل عد اإمتا اإجراءات اخلمت الهنايئ لعدة الصفقات ،والزتود املبارش خبدمات تعهد
وصيانة وسائل النقل عن طريق أذون رشاء يدوية توجه لنفس املزود منذ ما يفوق عرشين س نة يف غياب س ند
تعاقدي.
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لترصف يف الإعالمية ّتبني عد تفعيل تطبيقة الترصف يف املنقولت اليت مت اقتناؤها
ويف ما يتعلّق اب ّ
وتركزيها ابلتنس يق مع مصاحل املركز الوطين ل إالعالمية وغياب خطة لرتكزي أنظمة املعلومات والتصال وعد تفعيل
ّ
لك من هيئة أنظمة املعلومات والتصال وخلية السالمة املعلوماتية احملدثتني مبقتف  مقررين صادرين عن وزير
التمنية والتعاون ادلويل.
وعىل صعيد أخر ،شاب الترصف يف املمتلاكت نقائص تعلّق أبرزها بمتكني بعض أعوان الوزارة املنتفعني
بس يارات مصلحة لغراض خشصية بمكيات وقود جتاوزت تكل احملددة مبقررات ا إلس ناد زايدة عىل وجود زجز
بـ 5.272مقتطع يف حسابية مقتطعات الوقود وعد اإجراء جرد مادي س نوي لعقارات الوزارة خالفا لحاك جمةل
احملاس بة العمومية.
الترصف يف مجموعة من وسائل املصاحل فقد اتضح عد قيا مصلحة البناءات و
أ ّما عىل مس توى ّ
املعدات ابإجراء متابعة خاصة للخطوط اليت سسجل ارتفاعا غري مربر يف تاكليف اس هتالكها .كام ّتبني وجود عدة
الترصف يف اخملزون عىل غرار عد اإجراء اجلرد املادي وادلوري وعد اس تغالل التطبيقة
نقائص عىل مس توى ّ
الإعالمية اخملصصة للغرض ابلإضافة اإىل عد اس تجابة احملالت املس تعمةل للرشوط ادلنيا حلف الرش يف.
وأبرزت نتاجئ املتابعة اتاذ عدّ ه تدابري اإصالح متثل أمهها يف الرشوع يف دراسة املرشوع اجلديد للهيّك
ملؤسساتية والترشيعية مع التعهّد بتدارك
التنظميي والمر املتعلق بضبط مشمولت الوزارة يف ضوء أخر التطورات ا ّ
خمتلف النقائص الهيلكية يف اإطار هذه املراجعة وتاليف حالت امجلع بني هما متنافرة .كام أجريت انتداابت جديدة
خالل سنيت  5101و 5108لتفادي النقص احلاصل يف املوارد البرشية عىل مس توى اإدارة الشؤون الإدارية واملالية.
ويف نفس الس ياقّ ،مت غلق واكةل ادلفوعات وتصفية اكمل معلياهتا مع الوكيل السابق وإاحداث واكةل جديدة
وتلكيف الوكيل ابإعداد الكشف الثاليث للحساب ّية طبقا ملقتضيات ّ
جمةل احملاس بة العمومية وتدعمي اإجراءات املراقبة
الطبية والإدارية اجملراة أثناء عطل املرض مع العمل عىل وضع تطبيقة معلوماتية لإحاك متابعة العطل معوما وتدار
وضعية امللحقني دلى الوزارة هبدف اإجياد صيغة تتناس مع منظومة اإنصاف نظرا لختالف النظا السايس
لتأجريمه مع ما هو مربمج هبذه املنظومة والتقيد إابجراءات التثبت يف تأجري العوان قبل رصفها.
ومن ّجة أخرى ،برزت مساعي بغرض توضيح املسؤوليات وتأمني التنس يق خبصوص معليات
الرشاءات والترصف يف اخملزون يف انتظار اإعداد دليل اإجراءات خاص هبذه اجلوان وإاعداد الربجمة الس نوية
للرشاءات مع جتميع مس تلزمات الإعالمية يف نفس الصفقة املتعلقة ابملس هتلاكت وإاعداد جرد للتجهزيات الإعالمية
اليت زال الانتفاع هبا عالوة عىل التعهد ابإعداد ملفات اخلمت الهنايئ للصفقات املشار اإلهيا ابلتقرير.
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وجسّل اإعداد مقررات اس تغالل س يارات املصلحة املس تعمةل لغراض خشصية بصفة اثنوية طبقا للرتاتي
ورفع قضية خبصوص العجز املسجل يف حسابية مقتطعات الوقود من قبل امللكف العا بزناعات ادلوةل وتنفيذ
توصيات فريق الرقابة لتدارك الإخاللت املسجةل عىل مس توى الترصف يف مقتطعات الوقود وكذكل اإجراء جرد
مادي س نوي لعقارات الوزارة .كام ّمت اإعداد جداول قيادة خاصة مبتابعة تطور الاس هتالك ابلنس بة خلطوط الهاتف
للترصف فيه.
املبارشة والعمل عىل اإجراء اجلرد املادي وادلوري للمخزون وإاعداد التطبيقة الإعالمية ّ
ولس تكامل جمهود الإصالح دعت الهيئة اإىل اس تكامل اإجراءات اس تصدار المرين املتعلقني بضبط
مشمولت الوزارة وتنظميها الهيلكي مع احلرص عىل تدارك النقائص التنظميية املشار اإلهيا ابلتقرير ومدّ ها مبا يمت
التوصل اإليه خبصوص الفصل بني املها املتنافرة عىل مس توى مصاحل اإدارة التنظمي والسالي والإعالمية .وأوصت
ّ
إابجراء مقاربة بني الرصيدين احملاس يب واحلقيقي خلزينة واكةل ادلفوعات والتثبت من تطابقهام ومبسك دفرت للغرض
طبقا ملقتضيات جمةل احملاس بة العمومية .كام دعت اإىل سسوية وضعية مجيع العوان امللحقني دلى املعهد وأعوانه
امللحقني دلى الوزارة وذكل من حيث ضبط صيغة الإحلاق وعنارص التأجري.
وأوصت الهيئة عىل صعيد أخر برتش يد الترصف يف نفقات املأمورايت ابخلارج وابإعداد دليل اإجراءات
يتعلق بتنظمي وظيفة الترصف يف الرشاءات ودليل خاص بتنظمي وظيفة الترصف يف الإعالمية يضمنان توزيع املها
واملسؤوليات بني خمتلف املصاحل املتدخةل يف هذه اجملالت ودعت اإىل مدها مبا يفيد اخلمت الهنايئ للصفقات املشار
اإلهيا ابلتقرير وإاعداد وتوزيع املها واملسؤوليات وضبط أآليات التنس يق داخل الإدارة ومبا يفيد اإعداد خطة لرتكزي
أنظمة املعلومات والتصال وتفعيل دور هيئة أنظمة املعلومات والتصال معال مبنشور الوزير ال ّول عدد  57لس نة
.5111
وأكّدت الهيئة من ّجة أخرى عىل رضورة تلكيف جلنة ابإجراء اجلرد ادلوري للمخزون وإاعداد حمارض يف
الغرض وتفعيل تطبيقة الترصف يف املنقولت اليت مت اقتناؤها وتركزيها ابلتنس يق مع املركز الوطين ل إالعالمية .كام
طالبت مبدّ ها ابلنتاجئ اليت يمت التوصل اإلهيا خبصوص مأآل القضية املرفوعة من قبل امللكف العا بزناعات ادلوةل ومبا
اخلاص ابلعقارات املس تغةل من قبل الوزارة.
أفضت اإليه معليات التنس يق والبحث املتعلقة ابمللف القانوين ّ
كام أوصت الهيئة مبواصةل تدارك الوضعيات اليت من شأهنا املسا بسالمة البناية والعاملني هبا ومبدّ ها مبا
خيصان الترصف يف اخملزون وتدعمي الإطار البرشي العامل
يفيد اإعداد دليل اإجراءات واس تغالل تطبيقة اإعالمية ّ
مقرر حيدد املؤرشات اخلصوصية الواج توفريها ابلنس بة لّك مؤسسة
مبكت ا إلرشاف عىل املؤسسات وإاصدار ّ
خاضعة ل إالرشاف وضبط وإاجناز برانمج جودة متاكمل يشمل الهيالك املركزية للوزارة.
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 نتاجئ املتابعة الرابعة:
تول ّت الهيئة املتابعة الرابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول املعهد التونيس للقدرة
التنافس ية وادلراسات المكية مثلام يربزه اجلدول التايل:
موضوع التقرير

املعهد التونيس للقدرة
التنافس ية وادلراسات
المكية

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل
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عدد
عدد
التوصيات
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مواصةل املتابعة

وقد ب ّينت املتابعة تفعيل جلنة املكتبة امللكفة بتطوير الرصيد الواثئقي للمعهد وإاجراء معلية الاس تال
الوقيت مجليع منظومات الترصف الإداري عالوة عىل الرشوع يف الاس تغالل الفعيل للمنظومة اجلديدة وفق تقنيات
الواب وإاجراء رقابة عىل الجور متكّن من رصد مجيع التغيريات املدخةل عىل مس توى تطبيقة التأجري والرشوع يف
اإعداد دليل اإجراءات يضبط معليات املسح وحيدّد الجال املتعلقة مبراحل الإجناز وكيفية اإعداد التقارير فضال عن
حتديد هما ومسؤوليات مجيع املتدخلني.
واتضح من ّجة أخرى اإحداث جلنة قيادة مشرتكة ملتابعة أشغال املسح وذكل يف اإطار اإجياد أآليات
تواصل اإضافية مع الهيالك والهيئات املهنية املعنية بعمليات املسح و مت تركزي منظومة لتبادل املطبوعات الإدارية
املتداوةل مضن بوابة النرتاانت ومنظومة للترصف يف أسطول التجهزيات الإعالمية وتيسري خدمات املتابعة
ابلإضافة اإىل تفعيل اس تخدا املنظومة اخلاصة مبتابعة معليات التدخل لإصالح العطاب اليت تطرأ عىل التجهزيات
الإعالمية.
ويف املقابلّ ،تبني الرشوع يف حتيني دليل الإجراءات بصفة تدرجيية وإاعداد عقد أهداف يغطي املرحةل
 5107-5102يمت مبقتضاه ضبط اإسرتاتيجية مجليع أنشطة املعهد مبا يف ذكل اإجناز ادلراسات لفائدة خمتلف املصاحل
العمومية واخلاصة .كام يذكر مواصةل املساعي الرامية لرتش يد اس هتالك الكهرابء والغاز واملاء والقيا بأعامل الصيانة
للمحول والتعهد بتجديد الش بكة حال توفر الاعامتدات الالزمة ومتابعة اس هتالك املاء عىل مس توى البناية
ادلورية ّ
اجلديدة اليت سسوغها املعهد والتدخل عند حصول عط أو خلل يف الش بكة ابلإضافة اإىل معليات الصيانة العادية
والرشوع يف الاس تغالل الفعيل للتطبيقة اخلاصة مبتابعة اس هتالك الهاتف.
ويف ضوء هذه املعطيات أ ّقر جملس الهيئة مواصةل املتابعة مع دعوة املعهد اإىل اس تحثاث نسق اجناز
برانمج الإصالح.
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 .07وزارة أمالك ادلوةل والشؤون العقارية:
ابلترصف يف مصاحل ومؤسسات اتبعة لوزارة
واصلت الهيئة س نة  5102متابعة  11تقارير رقاب ّية تعلّقت ّ
أمالك ادلوةل والشؤون العقارية.
تتوزع امللفات املعن ّية حس مس توى املتابعة عىل النحو التايل:
و ّ
متابعة اثنية :تقرير واحد (.)0
متابعة اثلثة :تقرير واحد (.)0
متابعة خامسة :تقرير (.)0

 نتاجئ املتابعة الثانية:
مشلت املتابعة الثانية تقرير هيئة الرقابة العامة لمالك ادلوةل والشؤون العقارية املتعلق ابلرصيد العقاري
دليوان الرايض ادلولية مثلام ّ
يتبني من اجلدول التايل:
موضوع التقرير

الرصيد العقاري دليوان
الرايض ادلولية

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل
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مواصةل املتابعة

وجتدر الإشارة خبصوص هذا ّ
تتلق اإجاابت لك من وزارات املالية وأمالك ادلوةل
امللف اإىل أن الهيئة مل ّ
والشؤون العقارية والفالحة خبصوص التوصيات الراجعة لها ابلنظر عىل الرمغ من مراسلهتا يف هذا الشأن .ونظرا
لطبيعة التوصيات املقدمة واليت يتطل اجنازها تنس يقا كبريا بني خمتلف املتدخلني ارتأت الهيئة عرض هذا امللف
عىل اجمللس بعنوان س نة  5102هبدف سرسيع نسق معاجلته.
و ّتبني من التوضيحات املقدمة من ديوان الرايض ادلولية عد اإحراز أي تقد يف تنفيذ التوصيات احملاةل
اإليه واملتعلقة يف مجملها بضبط وتدقيق وحتيني خمتلف جوان الرصيد العقاري املتكون من أرايض املركبات
الفالحية واملساكن الإدارية املقامة علهيا .وقد أفاد ادليوان يف هذا الصدد بأن جتس مي هذه التوصيات مرتبط أساسا
يترصف فهيا تندرج مضن
جبهود مصاحل وزارة أمالك ادلوةل والشؤون العقارية ابعتبار أن الرايض الفالحية اليت ّ
مكل ادلوةل اخلاص اذلي سرشف عليه الوزارة و ّ
تتوىل ضبطه وجرده وحتيني ومتابعة العمليات العقارية املتعلقة به.
كام أشار ادليوان اإىل توجهيه عديد املراسالت يف الغرض اإىل املصاحل املركزية واجلهوية للوزارة دون نتيجة تذكر.
78

 5102التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

وبناء عىل هذه املعطيات أقر جملس الهيئة مواصةل املتابعة مع دعوة وزارة أمالك ادلوةل والشؤون العقارية
للتنس يق مع ديوان الرايض ادلولية قصد ضبط وتدقيق وحتيني الرصيد العقاري للمركبات الفالحية.

 نتاجئ املتابعة الثالثة:
يلخّص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثالثة تقرير التفقـدّية العا ّمة لوزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد
الترصف بديوان الرايض ادلولية:
البحري حول بعض أوجه ّ
موضوع التقرير

الترصف
بعض أوجه
ّ
بديوان الرايض ادلولية

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل
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الصدد ّبني ادليوان أ ّن جلوؤه اإىل اإبرا صفقة تتعلق ابقتناء عدد  511من الرايخ العشار
ويف هذا ّ
خالل املومس  5118/5111عن طريق "استشارة عاملية" عوضا عن "طل عروض" اكن مبثابة معلية ظرفية
حيث أفاد بأن ّه مل ينجز منذ ذكل التارخي صفقات مماثةل بعد أن أصبح يتوفّر دليه عديد مراكز الإنتاج اليت متكّنه من
الصنف وهو يقو ببيع الفائض عن حاجياته اإىل املربّني اخلو ّاص .وقد أكّدت الهيئة
احلصول عىل حاجياته من هذا ّ
يف هذا اخلصوص عىل رضورة الالزتا ابلضوابط والإجراءات اليت تضمن الشفافية والزناهة عند اللجوء اإىل مثل
هذه العمليات اإذا ما برزت احلاجة اإىل ذكل مس تقبال.
ومن انحية أخرى تتواصل مساعي ادليوان يف اجتاه اإحاطة معليات قبول عروض اقتناء ماديت اذلرة
والصوجا اللتان تمتّان عن طريق استشارات دورية ابلرسية والسالمة الالزمتني والاس تننا يف هذه العملية
تزتود ابملواد ذات المثان رسيعة ّ
التغري يف السوق واس تكامل وضع
بتجارب بعض املنشأت العمومية الخرى اليت ّ
للزتود.
للزتود هباتني املادتني واعامتد الإجراءات اجلديدة ّ
ّكراسات الرشوط ّ
ويواصل ادليوان متابعة تنفيذ الربامج اليت ّمت وضعها ملعاجلة ظاهرة التغدّ ق عىل مس توى مرك غزاةل
ماطر وقد أكّدت الهيئة عىل رضورة احلرص عىل دعوة خمتلف املصاحل املتدخّةل املعنية اإىل احرتا أجال تنفيذ هذه
الربامج .كام يتواصل جمهود ّ
اخملصصة لرتضيع للعجول واتاذ الإجراءات الوقائ ّية
التحمك يف مك ّيات احللي الطازج ّ
الالزمة محلاية اإنتاج ادليوان من هذه املادّة وكشف التجاوزات اليت قد تكون وراء ارتفاع المكّيات احملسوبة عىل
غذاء العجول.
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وعالوة عىل ذكل تتواصل املساعي هبدف سسوية القدر الوفر من التحفّظات املض ّمنة بتقرير املراجع
القانوين للحساابت خبصوص القوامئ املالية لدليوان وإاقرار ابلصعوابت اليت تعرتضه لتداركها .
هذا ومل يمتكّن ادليوان من تنفيذ التوصية اليت دعت من خاللها الهيئة اإىل التأكّد ابلتعاون مع التفقّدية
املزودين
العا ّمة للوزارة من مدى احرتا أجال تنفيذ صفقة اقتناء  111طن من غذاء ترضيع العجول من دلن أحد ّ
وحتديد خطااي التأخري اليت قدّرها تقرير التفقّد بـ  01شهر و 08يوما ،يف حني حدّدهتا مذكّرة ادليوان حول اإجناز
الصفقة بـ  00يو فقط .وجدّ دت الهيئة يف هذا اخلصوص التأكيد عىل رضورة التنس يق مع التفقّدية العا ّمة
هذه ّ
املزود واليت سي ّمت يف ضوهئا
للوزارة لتحديد أس باب التباين الكبري اذلي ظهر يف ضبط مدّة التأخري احملموةل عىل ّ
فوترة الغرامات املس توجبة.
وأما عد استيفاء إاجناز الإصالحات املطلوبة ّقرر جملس الهيئة الاس مترار يف متابعة هذا التقرير.

 نتاجئ املتابعة اخلامسة:
تولّت الهيئة اإجناز متابعة تقرير هيئة الرقابة العامة لمالك ادلوةل والشؤون العقارية حول الترصف يف
الشؤون الإدارية واملالية ابإدارة امللكية العقارية مثلام يبيّنه اجلدول التايل:

موضوع التقرير

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل

الترصف يف الشؤون
الإدارية واملالية ابإدارة 21
امللكية العقارية

00

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة
9

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

7

5

نس بة الإصالح
 %خالل هذه
املتابعة

%55

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

87

النس بة امجللية
ل إالصالح

%87

قرار جملس الهيئة

مواصةل املتابعة

للترصف يف واكةل ادلفوعات والرشوع يف اس تغاللها
وقد ّمت يف هذا اخلصوص تطوير وتركزي منظومة ّ
واس تخراج الوصولت وأرقا اجلرد من املنظومة الوطنية اخلاصة ابملنقولت.
ويف املقابل تتواصل اجلهود يف اجتاه اإجناز املنظومة الشامةل ملعاجلة البياانت الإدارية واملالية وإاجراء اجلرد
ال ّويل واس تخراج بطاقات احملل عن طريق املنظومة وتعليقها ابحمل ّالت وذكل عىل مس توى عرش اإدارات ّجوية مع
التعهد بتعممي هذا الإجراء عىل بقية الإدارات واسرتجاع مجةل من املبالغ املدفوعة دون موج بعنوان منح تنقل
والتعهد مبواصةل املساعي لسرتجاع بقية املبالغ.
80

 5102التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

وعىل صعيد أخرّ ،مت اإجناز اختبار فين ملقر الإدارة اجلهوية للملكية العقارية بسوسة قبل البدء يف أشغال
توسعته وهتينته ومواصةل التنس يق مع الإدارة اجلهوية للتجهزي بصفاقس لإمتا اإجراءات البت يف ملف أحد املقاولني
وحتميهل القمية امجلل ّية لشغال رفع التحفّظات ومواصةل العمل عىل رفع التحفظات املتعلقة بصفقة قسط الهندسة
املدنية اخلاص مبرشوع الإدارة اجلهوية للملكية العقارية بنب عرو والبتّ يف ّ
ملف املقاوةل املعنية.
وقد أقر اجمللس مواصةل متابعة هذا التقرير مع دعوة ممثلني عن اإدارة الشؤون الإدارية واملالية ابإدارة
امللكية العقارية اإىل جلسة معل عىل مس توى الهيئة هبدف تدار خمتلف الإشاكليات اليت حالت دون تدارك
النقائص القامئة.

 .07وزارة البيئة والتمنية املس تدامة:
واصلت الهيئة متابعة الإجراءات اليت اتذهتا مصاحل الوزارة وهيالكها لتجس مي التوصيات اليت تقدّ مت هبا
خبصوص تقريرين اثنني.

 نتاجئ املتابعة الثانية:
حيوصل اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول مراقبة ترصف وحساابت
الواكةل الوطنية للترصف يف النفاايت وتقيمي نشاطها:

موضوع التقرير

مراقبة ترصف وحساابت
الواكةل الوطنية للترصف
يف النفاايت وتقيمي
نشاطها

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل

71

80

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة
80

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

15

9

نس بة الإصالح
 %خالل هذه
املتابعة

%55

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

18

النس بة امجللية
ل إالصالح

%71

قرار جملس الهيئة

مواصةل املتابعة

الترصف التطبيقة الإعالمية يف جمال التعهّد واملراقبة املس بقة
وقد ب ّينت معلية املتابعة اعامتد خلية مراقبة ّ
للنفقات فضال عن تدارك التأخري يف القيا ابلتسجيالت احملاسبية وعرض موازنيت سنيت  5105و 5101عىل أنظار
جملس املؤسسة والفصل بني هما احملاس بة و املالية و دخول مركز التحويل برأ اجلبل حزي الاس تغالل.
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كام ّمت التنصيص مضن الفصل  08من قانون املالية لس نة  5102عىل توظيف مردود مسامهة املنخرطني
الترصف يف زيوت التشحمي املس تعمةل واملصايف الزيتية املس تعمةل من قبل صندوق مقاومة التلوث هبدف
مبنظوميت ّ
ّ
تويل املعهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعية اإصدار
توفري موارد اإضافية لفائدته وتعزيز تدخالته اإىل جان
مواصفة تونس ية خاصة ابلسامد العضوي.
ويف املقابل ،تبني وجود عديد التدابري بصدد التنفيذ مهنا قيا الواكةل ابستشارة جديدة تتعلّق ابإعداد
خاصة
مزود املنظومة الإعالمية قصد تدارك النقائص املسجةل ّ
الهيّك التنظميي وجذاذات الوظائف والتنس يق مع ّ
فامي يتعلّق مبتابعة املسار املهين للعوان وربط هذه املنظومة بأآةل سسجيل احلضور ملتابعة الغياابت عالوة عىل
مطالبة العوان اذلين رصفت هلم مبالغ اإضافية دون موج ابإرجاع هذه املبالغ والرشوع يف حتيني مذكّرة اإس ناد
منحة التسخري واعامتد معايري جديدة يف الغرض.
و ّمت التعهد بتسوية وضعية أغل الس يارات احملاةل من الواكةل الوطنية محلاية احمليط اإىل الواكةل الوطنية
للترصف يف النفاايت ومراسةل وزارة أمالك ادلوةل والشؤون العقارية لتخصيص العقارات املتعلقة ابملصبات .كام ّمت
التعهّد ابإدراج اإجراءات خاصة بعمليات قبول النفاايت ومعاجلهتا ابملصبات املراقبة ومراكز التحويل مضن دليل
الإجراءات ومراسةل مصاحل ادليوان الوطين للتطهري لتسوية وضعية ادليون املتخدلة بذمته .ومت تلكيف مكت
خمتص لتصفية احلساابت العالقة وحتديد املبالغ الهامة فامي تواصلت متابعة بقية العمليات ابلتنس يق مع البنوك املتعامل
معها مع القيا بصفة شهرية ابملقارابت البنكية عن طريق ش بكة املعلومات.كام ّمت اإعداد مزيانية تقديرية للخزينة خالل
سنيت  5108و.5102
وعىل صعيد أخرّ ،مت جرد الصول اإىل غاية  5100/05/10والرشوع يف معلية املقاربة مع السجالت
احملاسبية وإايداع لك التصارحي يف املبالغ اخلاضعة للخصم من املورد اليت حل أجلها واحلصول عىل شهادة يف الوضعية
اجلبائية فضال عن تواصل اإعداد ملفات اخلمت الهنايئ للصفقات .ومت ّت يف نفس الس ياق مطالبة الرشاكت اليت مت
خالصها دون التّثبت من احرتا مقتضيات العقد خبصوص تصفية مس تحقات املس تغل بعنوان القسط القار ابإرجاع
املبالغ اليت رصفت لها دون موج  ،كام رشعت الواكةل يف اإجراءات التتبع خبصوص ملف صفقة مص برج شاكري.
كام رشعت الواكةل يف اس تخالص مس تحقاهتا دلى اإحدى الرشاكت املنخرطة يف النظا العمويم لس تعادة
وتكرير زيوت التشحمي واملصايف الزيتية املس تعمةل مع مواصةل حماولت التنفيذ خبصوص بقية الرشاكت اليت مل تعد
انشطة يف السوق ادلاخلية والسعي إاىل عرض نتاجئ ادلراسة املتعلقة ابلترصف يف الإطارات املطاطية اليت سيمت
اعامتدها لإعداد أمر منظم للقطاع عىل وزارة ا إلرشاف للمصادقة اإىل جان اإعداد مرشوع أمر يضبط رشوط
وطرق الترصف يف الزيوت والشحو الغذائية املس تعمةل ومواصةل تدار الصيغ الكفيةل ابحل ّد من تصدير هذه
النفاايت وضامن دميومة املنظومة مع اكفة الطراف املعنية.
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وقد أ ّقر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا التقرير مع التأكيد عىل رضورة اس تحثاث نسق الاجناز
خاصة فامي يتعلق برتكزي املنظومات الإعالمية واس تخالص املس تحقات.

 نتاجئ املتابعة الرابعة:
خصت أعامل املتابعة الرابعة تقرير الرقابة العا ّمة للمصاحل العمومية حول تقيمي وضعية العباء واملوارد ابدليوان
ّ
الوطين للتطهري عىل حنو ما يبينه اجلدول التايل:

موضوع التقرير

تقيمي وضعية العباء
واملوارد ابدليوان
الوطين للتطهري

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل

57

07

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

01

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

8

5

نس بة الإصالح
 %خالل هذه
املتابعة

℅51

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

09

النس بة امجللية
ل إالصالح

℅71

قرار جملس الهيئة

مواصةل املتابعة

التوصل اإىل اإمضاء اتفاقية مشرتكة مع رشكة اتصالت تونس تتعلّق خبدمة
وقد أظهرت نتاجئ املتابعة ّ
مراقبة املعدات وحتديد املواقع عن بعد عن طريق تقنية المقار الصناعية ) (gpsاليت انطلقت يف بداية س نة 5108
عرب ربط عدد من املعدّ ات ( )011التابعة لقالمي تونس الكربى ومعدات حديثة التخصيص داخل امجلهورية هبذه
املنظومة مبا يتيح للمسؤولني املبارشين متابعة املعدات الراجعة اإلهيم ابلنظر .مع السعي إاىل تعممي هذه اخلدمة عىل
ابق اجلهات.
و ّمت رفع التحفظني املضمنني بتقرير املراجع القانوين للحساابت خبصوص القوامئ املالية اخملتومة يف 10
ديسمرب  5118واملتعلّقني مبقاربة نتاجئ جرد الصول مع املعطيات احملاسبية وتربير الفوارق املالحظة عىل مس توى
الرصيد احملاس يب حلرفاء بعنوان معالمي التطهري وقوامئ املتابعة املرسةل من طرف الرشكة الوطنية لس تغالل وتوزيع
املياه.
ودعت الهيئة ادليوان اإىل رضورة مزيد سرسيع نسق الإصالح واتاذ الإجراءات الالزمة لس تكامل تنفيذ
التوصيات املتبقّية يف أقرب الجال.
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 .08وزارة الش باب والرايضة:
اتبعت الهيئة س نة  5107ثالثة تقارير تتعلق هبيالك اتبعة لوزارة الش باب والرايضة.

 نتاجئ املتابعة الوىل:
ترصف اجلامعة التونس ية للشطرجن اإىل
أفضت متابعة تقرير التفقدية العامة لوزارة الش باب والرايضة حول ّ
املفصةل ابجلدول التايل:
النتاجئ ّ
موضوع التقرير

ترصف اجلامعة التونس ية للشطرجن
ّ

عدد النقائص
املس تخرجة
29

عدد النقائص اليت
ّمت تداركها

07

عدد النقائص اليت ّمت تقدمي
توصيات بشأهنا
11

نس بة الإصالح
والتدارك

%57

قرار جملس الهيئة

مواصةل املتابعة

ومبناس بة درسها لهذا التقرير وقفت الهيئة عىل وجود عديد ا إلخاللت والنقائص متثّل أمهها يف عد
تفعيل اللجان اليت ّمت تكويهنا منذ س نة  5117لكجنة الاستشهار وجلنة الرابطات وجلنة القوانني والزناعات وعد
احرتا دورية اجامتعات املكت اجلامعي وسسمية عضوين من أعضائه املكت اجلامعي يف رتبة مستشار فين
وإاس نادهام منحة شهرية بــ  511د وهو ما يتعارض مع مبدأ جمانية العمل ابملكت اجلامعي.
وأشار التقرير اإىل اإبرا اجلامعة عقود معل دون عرضها عىل مصادقة وزارة ا إلرشاف وعد توفّر التغطية
الترصف يف التجهزيات الرايضية عالوة عىل
الاجامتعية والتأمني عىل حوادث الشغل للعاملني هبا وعد اإحاك
ّ
ضعف املنحة املس ندة ل إالدارة الفنية وعزوف الإطارات الفن ّية عن الاضطالع مبها مدير ّفين.
كام اتضح اإلغاء عديد ادلورات التحضريية وتربّصات املنتخ الوطين وعد الالزتا بربانمج الإدارة الفنّية
اخلاصة هبا دلى
وعد استشارهتا وعد اإيداع رؤساء الوفود املشاركة يف التظاهرات ادلولية للتقارير املالية والفن ّية ّ
الاكت العا للجامعة وأمني املال وكذكل عد اإحاك مسك احملاس بة والواثئق احملاسبية وغياب مؤيدات الرصف
ملبالغ جتاوزت قميهتا  551أ.د خالل الفرتة  5101-5117وعد اإحاك مسك احلساابت البنكية والربيدية املفتوحة
ابمس اجلامعة.
وكشف التقرير عن عديد الإخاللت الخرى مهنا حس مجموعة ش ياكت من احلساب املفتوح ابمس
رصف يف الصندوق دون
اجلامعة دلى الرشكة التونس ية للبنك مببلغ يتجاوز  08أ.د دون معرفة هوية املنتفعني والت ّ
تلكيف رسي دون مسك دفرت خاص به وعد الاحتفاظ مبؤيدات العمليات املنجزة عن طريقه وعد جرد ممتلاكت
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اخملصصة لعمليات التكوين والرسلكة وتمنية القدرات البرشية التابعة
اجلامعة ومقتنياهتا ابلإضافة اإىل تواضع قمية املنح ّ
للجامعة التونس ية للشطرجن وغياب املتابعة للمداخيل املتأتية من اخنراطات الندية وبيع الإجازات والتجهزيات
الشطرجنية.
ولوح  ،من ّجة أخرى ،عد مسك حسابية خاصة مبوارد الاستشهار وعد تصيص جسّل خاص
ابملداخيل املتأتية من تنظمي التظاهرات الرايضية بصفة عا ّمة ورصف منح ظرفية بعنوان خدمات اإضافية لعوان
اجلامعة عىل الاعامتدات املرصودة من وزارة ا إلرشاف عوض تثقيلها عىل مزيانية التظاهرات ادلولية .كام ّتبني عد
التقيّد ابملبالغ احملدّ دة ابلعقود عند خالص بعض املس تفيدين وعد اعامتد استشارات وطلبات أمثان خبصوص عديد
مزود واحد لبعض املواد اليت تقتنهيا اجلامعة وغياب دفرت خاص بتسجيل
معليات الرشاء والتعامل احلرصي مع ّ
املداخيل واملصاريف ّ
لّك دورة وتظاهرة وعد اإعداد تقرير مايل بشأهنا (مع الإشارة اإىل أ ّن هذه املداخيل تكون
ابلعمةل الصعبة).
كام أشار التقرير اإىل وجود اإخاللت عىل مس توى الترصف يف املنح واملداخيل يذكر مهنا رصف مبالغ
دون تقدمي مؤي ّدات وحتمل اجلامعة ملصاريف تنقّل ومصاريف هم ّمة دون تربيرها فضال عن العديد من حالت حت ّمل
مربر قانوين.
نفقات ومصاريف تنقل لفائدة الغري دون صفة أو ّ
وأبرزت اإجابة املكت اجلامعي أن ّه ّمت اتاذ عديد التدابري لتدارك النقائص الواردة ابلتقرير حم ّل املتابعة
أ ّمهها املصادقة عىل نظا داخيل للجامعة واحرتا دورية الاجامتعات وحت ّمل اجلامعة مصاريف التغطية الاجامتعية
للعمةل واملوظفني وإاحاةل العقود اإىل وزارة ا إلرشاف للمصادقة وإادراّجا مضن مرشوع مزيانية العنوان الول.
وقد ّمت اتاذ القرارات املتعلقة ابملنتخ الوطين ابلغلبية وبترشيك الإدارة الفنية واملدربني والتعهد ابحرتا
برانمج الإدارة الفنية والعمل عىل جتس ميه وإاحاك مسك احلساابت البنكية والربيدية املفتوحة ابمس اجلامعة واحلفاظ
عىل الكشوفات املتعلقة هبا والتقيّد ابملبالغ احملدّ دة ابلعقود عند خالص لك املس تفيدين فضال عن تعهد اجلامعة بدفع
تكون للغرض.
املعالمي املتعلقة ابلضامن الاجامتعي يف أجالها والقيا بعمليات اجلرد من طرف جلان ّ
كام ّمت رفع قضااي خبصوص عديد الإخاللت والتجاوزات املشار اإلهيا ابلتقرير.
وإاسهاما من الهيئة يف جتاوز الإشاكليات القامئة ويف حتسني الداء تقدّ مت بعدد من التوصيات التمكيلية
الترصف يف املوارد البرشية من حيث توزيع املها والانتداابت والتلكيف وإارساء قواعد حسن
ّ
خصت ترش يد ّ
الترصف يف التجهزيات وتوثيقها ومواصةل الإجراءات املتخذة يف اإطار احلرص عىل تأمني سري الإدارة الفنية.
ّ
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ويف هذا الإطار أوصت الهيئة املكت اجلامعي ابس تكامل اإجراءات اإعداد وإاصدار نظا أسايس لّك من
للتدرب عن بعد
املمرنني واحلاك وتنظمي حلقات تكوين لفائدهتم وتنفيذ التعهّدات املتعلّقة إابحداث موقع واب وطين ّ
وتفعيل املقرتحات اليت تقد هبا فريق التفقد ابلرجوع اإىل التقارير الفنية للجامعة والاقتصار عىل تعيني املرافقني
للمنتخ من بني أعضاء املكت اجلامعي.
وأكّدت الهيئة عىل وضع اإجراءات واّضة وموثقة تنظم معلية اإعداد وحف التقارير املتعلقة ابملشاركة يف
التظاهرات ادلولية وتضمن الشفافية وتاكفؤ الفرص يف تنفيذ الرشاءات ومتكّن من ترش يد الترصف يف املداخيل
واملصاريف وذكل عىل غرار مسك دفرت لقيد معليات الرصف وسسجيل املداخيل املتأتية من التظاهرات وغريها
احملصةل نقدا قبل حتويلها حلساهبا
وتوفري املؤيّدات ومسك دفرت جلرد ممتلاكت اجلامعة ودفرت صندوق لتسجيل املبالغ ّ
خاصة مبوارد ا إلستشهار
عالوة عىل اإحاك اإعداد القوامئ املالية واعامتد املعيار احملاس يب رمق  81ومسك حسابية ّ
وتوفري الظروف الالزمة ملتابعهتا ومراقبهتا.
كام شدّدت الهيئة عىل رضورة العمل عىل اسرتجاع املبالغ الراجعة للجامعة ومزيد احلرص عىل خالص
ادليون ّ
املتخدلة بذ ّمهتا وإايالء أمهية أكرب لعمليات التكوين وعىل رضورة التقيد بتثقيل املصاريف يف لك احلالت عىل
الترصف يف مصاريف تنقل املدربني.
املزيانية ّ
اخلاصة هبا وترش يد ّ
وطالبت الهيئة ابحلرص عىل اإعداد املوازانت املالية املتعلقة ابجلامعة واملوازانت املالية املتعلقة ابلتظاهرات
املنجزة من  5117اإىل  5101وسسوية الوضعيات العالقة فضال عن رضورة اتاذ الإجراءات الالزمة قصد التقيد
مببدأ ارتباط العباء واملوارد النامجة عن تنظمي تظاهرة ابلس نة احملاسبية املربجمة خاللها.
كام طالبت إابفادهتا بنتاجئ الإحالت القضائية ل إالخاللت الواردة ابلتقرير ومتابعة مأآل القضااي املرفوعة ض ّد
مكت اجلامعة املتخيل.

 نتاجئ املتابعة الثانية:
الترصف يف اجلامعة
ّ
خصت أعامل املتابعة الثانية تقرير التفقّدية العا ّمة لوزارة الش باب والرايضة حول ّ
التونس ية للجيدو والرايضات املندجمة مثلام يبينه اجلدول التايل:
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املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل

موضوع التقرير

اجلامعة
الترصف
ّ
للجيدو
التونس ية
والرايضات املندجمة

58

09

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة
09

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

07

5

نس بة الإصالح
 %خالل هذه
املتابعة

℅00

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

00

النس بة امجللية
ل إالصالح

℅19

قرار جملس الهيئة

مواصةل املتابعة

التوصل إلعداد دفرت خمتو ومرقّم لتسجيل العمليات املالية ابلعمةل الصعبة
الصدد ّ
وقد اتّضح يف هذا ّ
وإادراج الإجراءات الواج اتّباعها عند القيا هبذه العمليات مضن مرشوع دليل الترصف الإداري واملايل للجامعة
وتضمينه اإجراءات ّ
تنظم اإس ناد املنح من الوزارة والترصف فهيا طبقا للترشيع اجلاري به العمل.
ويف املقابل مل تتو ّل ّ
لك من اجلامعة ووزارة ا إلرشاف تنفيذ اإجراءات الإصالح اليت أوصت هبا الهيئة منذ
املتابعة الوىل املنجزة يف شهر جوان  5101رمغ أ ّن جزءا ها ّما مهنا يتعلّق مبسائل تنظميية وإاجرائية حبتة .كام مل
يشهد اجلزء اذلي هي ّم سسوية عدد من امللفّات املالية واحملاسبية العالقة ابلتنس يق مع سلطة ا إلرشاف التق ّد
املطلوب ،ونفس الشأن ابلنس بة اإىل امللفّات اليت مت ّت الإفادة سابقا ابإحالهتا من قبل الوزارة اإىل القضاء خبصوص
ترصف رئيس اجلامعة السابق.
ش هبات فساد هت ّم ّ
وإازاء هذه الوضعية أ ّكدت الهيئة عىل رضورة سرسيع نسق تدارك النقائص واتاذ الإجراءات الالزمة
لس تكامل الإصالحات املس توجبة ابلتعاون مع الوزارة اامللكّفة ابلرايضة يف أقرب الجال مع اإقرار مواصةل املتابعة.

 نتاجئ املتابعة الثالثة:
بترصف املعهد العايل
ّيبني اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثالثة لتقرير دائرة احملاس بات يف اببه املتعلّق ّ
للرايضة والرتبية البدنية بقرص السعيد:

موضوع التقرير

ترصف املعهد العايل
ّ
للرايضة والرتبية البدنية
بقرص السعيد

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل

08

01

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة
05

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

00

10
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مت تداركها

7

النس بة امجللية
ل إالصالح
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قرار جملس الهيئة
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وقد أبرزت معلية املتابعة مدى حمدودية التدابري املتخذة لتجس مي مقرتحات الهيئة عىل مس توى ّ
لك من
املعهد ووزارة ا إلرشاف حيث اقترصت أ ّمه معليات الإصالح املنجزة عىل عقد جلسات عىل املس توين الوطين
واجلهوي وإاجناز بعض املشاريع اخلاصة ابلبنية الساس ية للمعهد.
و ّمت التعهّد من ّجة أخرى ابقرتاح مرشوع املؤسسة انطالقا من الوثيقة التوجهيية اليت س تصدر عىل اإثر
الاستشارة الوطنية لإصالح منظومة التعلمي العايل والبحث العلمي .كام مت ّت سسمية اكت عا للمؤسسة ورئيس
مصلحة الإعالمية والوسائل السمعية البرصية وتوجيه مرشوع أمر لرئاسة احلكومة يتعلّق بتسمية مدير الرتبصات
مؤسسة حبث.
عالوة عىل الرشوع يف اإعداد مرشوع أمر ينظم املعهد اإداراي وماليا ومرشوع أمر لإحداث ّ
واب إلضافة اإىل ذكل ّمت بعث جلان معل صل لك هيّك لإعداد دليل اإجراءات يغطي خمتلف النشطة فضال عن
التعهّد بدراسة وضعية املدرسني اذلين جيمعون بني معلهم ابملعهد والتدري الراييض أو الإعداد البدين ببعض الفرق
الرايضية يف اجامتع اجمللس العلمي املوسع.
ويف املقابل ،مل يمت اس تكامل الإجراءات املتعلّقة ابلتدقيق يف السالمة املعلوماتية وبضبط املضامني
البيداغوجية وحتديدها بصفة منتظمة عىل مس توى مجيع القسا ويف خمتلف الإختصاصات.
وقد أكّدت الهيئة يف هذا اخلصوص عىل رضورة اإيالء هذا ّ
امللف مزيدا من المهية من قبل سلط
ا إلرشاف مع اإقرار مواصةل املتابعة.

 .09وزارة الثقافة واحملافظة عىل الرتاث:
ابلترصف
نظرت الهيئة يف نتاجئ متابعة تقرير هيئة الرقابة العامة لمالك ادلوةل والشؤون العقارية املتعلق
ّ
بواكةل اإحياء الرتاث والتمنية الثقافية ،و ّاطلعت عىل مدى توفّق الهيّك املعين يف تنفيذ توصيات فريق الرقابة.

 نتاجئ املتابعة الوىل:
يلخّص اجلدول التايل نتاجئ متابعة ّ
ملف واكةل اإحياء الرتاث والتمنية الثقافية:
موضوع التقرير

عدد النقائص
املس تخرجة

عدد النقائص اليت
ّمت تداركها

عدد النقائص اليت ّمت تقدمي
توصيات بشأهنا

الترصف بواكةل اإحياء الرتاث والتمنية الثقافية

018

010

12
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والتدارك
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خيص جان التس يري والتنظمي العا للواكةل يف عد توفر
ومتثّلت أ ّمه املالحظات الواردة ابلتقرير يف ما ّ
هيّك تنظميي خاص ابلواكةل مصادق عليه بأمر وعد املصادقة عىل مرشوع دليل الإجراءات وعد تركزي مراقبة
الترصف والرقابة ادلاخلية واحملاس بة التحليلية ووجود شغور يف عدة وظائف أساس ية والافتقار اإىل نظا معلومات
مندمج ومتطور.
أ ّما عىل مس توى اس تغالل الرتاث الثري والتارخيي فقد ّتبني عد وجود جسل خاص حبسابية املواد مرمق
ومؤرش عليه من قبل الإدارة العامة للواكةل وسوء ظروف عرض املنتوجات الثقافية وخزهنا يف بعض املواقع وافتقار
أغل املواقع اإىل أدلء س ياحيني متعاقدين مع الواكةل وضعف اس تخدا الوسائل التصالية والتسويقية عالوة عىل
الترصف يف املداخيل وعد توحيد طريقة الاحتساب ابلنس بة للزوار من الطفال بني
وجود عدة نقائص بتطبيقة ّ
أعوان الش بابيك ومكت الترصف يف املداخيل.
ويف نفس الس ياق ،كشف التقرير عن عديد الإخاللت عىل مس توى الفوترة والاس تخالص مبا أثّر
سلبا يف العائدات املالية يذكر مهنا عد تقيد اإدارة الاس تغالل ابلتعريفة املصادق علهيا من طرف الإدارة العامة يف
جمال التصوير وغياب منظومة اإعالمية متكن من متابعة الفوترة والإطالع عىل حلول أجال اخلالص بصفة أآلية
وحينية .ويضاف اإىل ذكل تأخر بعض املتسوغني يف دفع معينات الكراء يف أجالها يف ظ ّل غياب التنصيص عىل
خطااي تأخري ابتفاقيات الكراء .كام ّتبني اإبرا اإدارة همرجان قرطاج ادلويل خالل صائفة  5117عقد سسويغ مرشب
املرسح واس تخالص معني كرائه مبارشة لفائدهتا دون تويل قانوين فضال عن معاينة العديد من التجاوزات يف
متابعة اللزمات املس ندة واس تخالص املعالمي املرتتبة عهنا بعنوان اس تغالل حمالت وفضاءات عىل غرار ااملشارب
املركزة بعديد املعامل واملواقع الثرية.
ومن ّجة أخرى ،لوح اعامتد الواكةل لصيغ قانونية غري متالمئة مع الطبيعة القانونية ل إالشغال الوقيت حيث
يمت اإبرا اتفاقيات اإشغال أو عقود سسويغ عوضا عن منح تراخيص اإشغال وقيت ،فضال عن افتقار الواكةل اإىل
مقاييس واّضة لتحديد معالمي الإشغال الوقيت اكملساحة موضوع الإشغال والنشاط أو التجهزيات املراد تركزيها
ووجود تأخري ها يف اس تخالص هذه املعالمي نتيجة التأخري يف الفوترة أو يف اإبرا التفاقيات.
ويف ما يتعلق ابلترصف يف املنتوجات الثقافية لوح عد توفر ظروف اخلزن املالمئة وعد اإحاك
الترصف يف اخملزون بصفة دقيقة ومعلية بسب غياب تطبيقة اإعالمية فضال عن الافتقار اإىل نظا ترقمي خاص
مبنشورات الواكةل وإاىل حماس بة حتليلية متكّن من حتديد لكفة املنتوجات الثقافية بدقّة.
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أ ّما عىل مس توى الترصف يف املوارد البرشية فقد ّتبني غياب قانون اإطار مصادق عليه وحتمل الواكةل
نفقات أجور عدد من العوان املتعاقدين العاملني بوزارة الثقافة واحملافظة عىل الرتاث بناء عىل عقود جاهزة حماةل من
قبل هذه الخرية وسشغيل عدد من العمةل خالفا للرتاتي اجلارية عالوة عىل معاينة اإخاللت يف اإس ناد مقتطعات
الوقود.
وأشار التقرير يف مواضع عديدة اإىل عد احتساب الجور الظرفية املمنوحة لعوان املواقع واملتاحف
واملعامل مكلحق للجور وإاخضاعها للخصم عىل املورد بنس بة  %15وقصور تطبيقة الترصف يف املوارد البرشية عن
اخلاصة ابلعوان وإاعداد الواثئق واجلداول الناجتة عهنا.
معاجلة مجيع البياانت ّ
الترصف يف املمتلاكت عد مسك الواكةل دلفرت جرد وافتقار ادلفاتر املمسوكة من
واتضح عىل مس توى ّ
قبل مصلحة املعدات لبياانت تتعلق بنوع املعدات املكتبية ورمق اجلرد فضال عن عد اندماج منظومة الترصف يف
املنقولت مع مصلحة احملاس بة.
للسكىن خبصوص املقسم
ولوح عىل صعيد أخر تأ ّخر الواكةل يف اإبرا كت توضيحي مع الواكةل العقارية ّ
املزمع اإقامة مقر اجامتعي عليه لتحديد املساحة احلقيقية املشموةل ابلبيع والمتكن من ترس مي املقسم املقتىن ابإدارة
امللكية العقارية وعد وجود بطاقات متابعة اخملزون ابلنس بة لقطع الغيار واملواد املس هتلكة اإضافة اإىل تعدّ د أوجه
خيص املعدّ ات عىل غرار عد الفصل بني املعدات احملاةل من وزارة الثقافة واحملافظة
سوء الترصف والإهامل يف ما ّ
عىل الرتاث وتكل املقتناة من طرف الواكةل وعد تعيني جلنة جلرد معدات الصوت والإانرة.
كام تب ّني عد خضوع ضبط معني الكراء الفردي للمعدات لية مراجع أو معايري مضبوطة وعد اإعداد
تعريفة تفصيلية لكراء مرسح قرطاج جبميع صيغه املمكنة مع بيان التخفيضات وحالت منحها وعرضها عىل مصادقة
الإدارة العامة للواكةل اإىل جان وجود تأخري مبعدّ ل شهرين يف اإجناز بعض الفواتري املتعلقة مبلفّات الكراء .ولوح
للترصف يف معدات الصوت والإانرة وكراء مرسح قرطاج الثري وضعف نس بة
افتقار الواكةل اإىل تطبيقة اإعالمية ّ
الاس تخالص وعد مسك بطاقات صيانة للمعدات التقنية متكن من متابعة اللكفة و ّ
التحمك فهيا وعد اإحاطة
معليات الإحاةل عىل عد الاس تعامل ابلضامانت الإجرائية ادلنيا.
وشاب الترصف املايل واحملاس يب عديد النقائص عىل غرار عد اإعداد دليل اإجراءات حماس يب وعد
ضبط هما العوان امللكفني ابلترصف املايل بصفة دقيقة مما نتج عنه حالت مجع ملها متنافرة .كام ّتبني عد
اسرتجاع مبلغ  51أ.د ثبتت رسقته من طرف أحد احلرا رمغ صدور حمك جزايئ يف الغرض وعد قيد العمليات
بدفاتر اخلزينة يوما بيو وفق مقتضيات القانون  005لس نة  0997املتعلق ابلنظا احملاس يب للمؤسسات وعد
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احرتا مبدأ التفرقة بني الس نوات احملاسبية ووجود مجةل من املبالغ املدونة حبسابية الواكةل وغري مدونة دلى البنوك
وعد سسويهتا ابلرمغ من أقدميهتا عالوة عىل عد مسك كرا خاص مبتابعة الصكوك املسلمة للمزودين وعد
تفعيل املنافسة يف أغل معليات التوظيف عىل املدى الطويل وغياب منظومة اإعالمية خاصة جبميع التوظيفات
املالية.
و ّتبني يف نفس الس ياق خالص مصاريف لفائدة املعهد الوطين للرتاث وحتميلها عىل مزيانية املنح املس ندة
هل ،يف حني أن العديد مهنا ل يتعلق مبشاريع مربجمة من املعهد وموضوع منحة بل مبصاريف مت رفض التأشري علهيا
لفائدة املعهد من قبل مراق املصاريف العمومية أو مبصاريف فضلت اإدارة املعهد اجتناب اإخضاعها لقواعد احملاس بة
العمومية ومواصةل الواكةل رصف منحة س نوية بـ  211أ.د لفائدة بدلية س يدي بوسعيد رمغ أن جملسا وزاراي أذن
بتحميلها مناصفة عىل مزيانييت لك من الوزارة امللكّفة ابحملافظة عىل الرتاث ووزارة الس ياحة اإىل جان عد وجود
اإطار قانوين أو ترتييب يضبط بصفة دقيقة اإجراءات اإس ناد املنح من طرف الواكةل وتوزيع الدوار بني خمتلف
الترصف يف الرشاءات.
املتدخلني واملنتفعني هبذه املنح ومعاينة عديد الإخاللت عىل مس توى ّ
وجتدر الإشارة اإىل التأخري الها املسجل يف تلقي اإجابة الواكةل حيث تعود اإحاةل املساءةل الوىل اإىل س نة
 5101ومل تتوصل الهيئة ابلرد املطلوب اإل خالل شهر ماي  5102رمغ تعدد املراسالت الصادرة يف الغرض.
التوصل اإىل تركزي نظا معلومات مندمج ومتطور واقتناء تطبيقة اإعالميّة مندجمة
وأبرزت أعامل املتابعة ّ
الترصف ورقابة داخل ّية وحماس بة حتليل ّية مضن التّنظمي الهيلكي
خاصة حبسابية املواد مع التعهد برتكزي مصلحة ملراقبة ّ
اجلديد للواكةل وابنتداب الإطارات ال ّالزمة ذلكل.
كام ّمت تركزي عدد ها من اللوحات التوجهيية وا إلشهارية من احلجم الكبري عىل الطرقات املؤدية للمعامل
واملواقع وهتيئة بعض املواقع وحتسيهنا والتعهد برتكزي نقطة بيع منوذجيّة جديدة للمنتوجات الثقافيّة فضال عن اإصدار
الزوار من الطفال واس تخالص بعض
املطوايت وال ّ
عدد من الكت و ّ
نرشايت التعريفيّة وتوحيد طريقة احتساب ّ
ادليون.
وعىل صعيد أخرّ ،مت التقيد بتعريفة الفتح الاس تثنايئ أو تعريفة اإقامة التظاهرات وحفالت الاس تقبال
قارة تعىن بفتح العروض يف جمال كراء املشارب ونقاط البيع والفضاءات التجارية مع التعهد خبلق نواة
وتكوين جلنة ّ
ملراقبة تنفيذ العقود واحرتا ّكراسات ّ
توصلت الواكةل اإىل تدارك التأخري يف
الرشوط مضن التّنظمي الهيلكي اجلديد .كام ّ
اس تخالص معالمي الإشغال الوقيت برتكزي منظومة اإعالمية مبكت الرتخيص وتاليف حالت امجلع بني املها املتنافرة
للترصف يف خمزون املنتوجات الثقافية وسسوية وضعية أغل العوان امللحقني.
ووضع منظومة اإعالميّة ّ
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الترصف اجلديدة والتعهد
ومن ّجة أخرى مت اإجناز جرد املنقولت واملمتلاكت وإادماّجا يف منظومة ّ
ابلتنصيص عىل غرامات التأخري مضن عقود التسويغ وتأمني املراقبة ادلورية ملسك دفاتر الس يارات والتقيد مببدأ
التفرقة بني الس نوات احملاسبية عند قيد العمليات بدفاتر اخلزينة وتفعيل املنافسة يف معليات التوظيف عىل املدى
الطويل و اإرساء منظومة اإعالمية خاصة ابلتوظيفات املالية مضن املنظومة الإعالمية املندجمة والتقيّد ابملقتضيات
القانونية والرتتيبيّة ّ
املنظمة للصفقات العمومية.
الترصف العمويم وترش يده ،دعت الهيئة اإىل الالزتا ابلرتاتي اجلارية يف
ويف اإطار سعهيا لتحسني ّ
جتديد املدة النيابية لعضاء جملس املؤسسة واس تكامل اإجراءات املصادقة عىل الهيّك التنظميي وإاعداد دليل
الإجراءات واملصادقة عليه وإادخاهل حزي التنفيذ وطالبت مبدها مبا يفيد تركزي وتفعيل هيالك داخلية تعىن مبراقبة
الترصف والتدقيق ادلاخيل واحملاس بة التحليل ّية وسد الشغور عىل مس توى اإدارة الشؤون الإدارية واملالية ومبا يفيد
ّ
للترصف يف املداخيل و ّالزايرات المجان ّية وش بكة ربط املواقع واملتاحف
الرشوع يف اس تغالل املنظومة املندجمة ّ
ابلسالمة املعلومات ّية و احلرص عىل اإجناز موقع واب خاص
ابلإدارة املركزيّة كام أوصت ابإعداد ادلّ راسة اخلا ّصة ّ
ابلواكةل.
ودعت الهيئة اإىل مدّ ها مبا يفيد تقيّد اإدارة الاس تغالل ابلتعريفة املصادق علهيا من طرف الإدارة العامة أو
اإقرار تنقيحها جلعلها أكم  تفصيال وتالؤما مع معظم احلالت املتوقعة .كام دعت اإىل مدّ ها مبا اس تقر عليه الرأي
خبصوص املقرتحات املتعلقة ابشرتاط شهادة تأمني لتسلمي ترخيص ابلتصوير ابلنس بة لعامل الإنتاج اليت يتوقع مهنا
إارضار ابملكل العمويم الثري و بتحرير تقرير اإثر لك معلية تصوير يكون منطلقا لتاذ الإجراءات القانونية الالزمة
عند الاقتضاء ويسمح بتحديد املسؤوليات وبرتكزي نواة تتوىل املراقبة ادلورية لتنفيذ عقود الكراء.
وعىل صعيد أخر ،أوصت الهيئة ابلتنصيص عىل غرامات التأخري مضن اتفاقيات التسويغ حتس با حلصول
ملتسوغني واملس تلزمني اخملالفني و مبا يفيد اإعداد
خمالفات أو ّتدلد كام أكدت عىل مدّ ها مبأآل القضااي املرفوعة ضدّ ا ّ
مرشوع يتعلق بضبط مقاييس موضوعية وواّضة لتحديد معالمي الإشغال الوقيت .كام طالت الهيئة ابلعمل عىل
حتسني ظروف خزن املنتوجات الثقافية وبرضورة الفصل بني الترصف يف خمزون املواد الولية وخمزون املنتوجات
اتمة الصنع عىل مس توى ورشة نسخ القطع الثرية والفس يفساء ابعتبارها متثل هماما متنافرة ،و أوصت برضورة
اتاذ الإجراءات الالزمة لعامتد حماس بة حتليلية لتحديد لكفة املنتوجات الثقافية بصفة دقيقة ومبدها مبا يفيد املصادقة
عىل مرشوع قانون الإطار اخلاص ابلواكةل.
ودعت الهيئة اإىل سسوية احتساب الجور الظرفية لعوان املواقع واملتاحف واملعامل وإادراّجا مضن عنارص
التأجري العادية و اإىل مقاربة بياانت اجلرد املادي لعنارص الصول مع بياانت احلسابية واس تعامل أرقا موحدة من
قبل مجيع مصاحل الواكةل للمتكن من اإجراء مقارنة أآلية و مدها ابلنتاجئ اليت يمت التوصل اإلهيا.
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وأوصت الهيئة برضورة اتاذ التدابري الالزمة للرشوع يف أشغال البناء عىل املقسم اذلي مت اقتناؤه من
الواكةل العقارية للسكىن يف أقرب الجال ووضع معايري موضوعية لضبط معلو كراء املعدات وحتيينه وحتديد نس
التخفيضات ورشوط اإس نادها للمتسوغني ومصادقة جملس املؤسسة علهيا ابلإضافة اإىل وضع حد للمها املتنافرة عىل
مس توى الترصف يف وصولت الوقود والرشوع يف اس تغالل املنظومة احملاسبية املندجمة و اإعداد دليل اإجراءات
حماسبيّة تبعا ذلكل والنظر يف الصيغ القانونية املتاحة لسرتجاع املبلغ املس توىل عليه مبارشة من العون اذلي ثبتت
مسؤوليته يف معلية الاستيالء.

 .51قطاعات وحماور:
ّتولت الهيئة س نة  5102متابعة  05تقريرا مشلت قطاعات وحماور راجعة ابلنظر لوزارات وهيالك عديدة،
تتوزع حس مس توى املتابعة كام ييل:
ّ
متابعة اثنية :تقريران (.)5
متابعة اثلثة :أربعة تقارير (.)8
متابعة رابعة :أربعة تقارير (.)8
متابعة خامسة :تقرير واحد (.)0
متابعة سادسة:تقرير واحد (.)0

 نتاجئ املتابعة الثانية:
مشلت أعامل املتابعة الثانية ّالك من تقرير دائرة احملاس بات الساد والعرشون حول الربانمج الوطين
لهتذي الحياء الشعبية وتقرير هيئة الرقابة العامة لمالك ادلوةل والشؤون العقارية حول الترصف يف أمالك الجان
عىل حنو ما يبيّنه اجلدول التايل:

موضوع التقرير

الربانمج الوطين لهتذي
الحياء الشعبية

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
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ول إالشارة اكنت الهيئة قد اس تخرجت من التقرير املتعلق ابلربانمج الوطين لهتذي الحياء الشعبية عددا
من املالحظات اليت مت ّت متابعهتا عىل مس توى ّ
لك من مصاحل وزارة ادلاخلية وواكةل الهتذي والتجديد العمراين.
وب ّينت أعامل املتابعة متكّن الواكةل من تدعمي اإدارة ادلراسات بثالث همندسني ووضع اإجراءات مكتوبة
تتعلّق ابإعداد كراسات الرشوط واختيار ماكت ادلراسات واملقاولت ومتابعة ادلراسات مع التعهد ابملسامهة يف
بلورة الرتكيبات املالية واملؤسساتية والطر القانونية للربامج واملشاريع .كام يذكر تويل صندوق القروض ومساعدة
امجلاعات احمللية اختصار أجال املصادقة الهنائية عىل المتويل وذكل بعرض امللفات عىل جلنة المتويل فضال عن اإبرا
اتفاقية هبة مع الإحتاد الورويب لتغطية المتويل اذلايت للبدلايت خبصوص املشاريع املربجمة بعنوان س نة 5105
ابجليل الرابع من الربانمج الوطين لهتذي الحياء الشعبية ومراجعة اللكفة الولية بغية الاس تجابة قدر الإماكن
للحاجيات.
كام ّمت عىل مس توى وزارة ادلاخلية اعامتد مقاييس لختيار الحياء تتالء والرشوط املس توجبة للتدخّل
فهيا مع أخذ النوايح الاجامتعية بعني الاعتبار وتعهّدت الوزارة ابإحاك اختيار منطقة التدخّل عند هتذي الجيال
القادمة من املشاريع.
وقد أ ّقرت الهيئة اإهناء متابعة هذا امللف مع دعوة مصاحل وزارة ادلاخلية ابعتبارها ملكفة اب إلرشاف عىل
اإعداد الربانمج وتنفيذه اإىل مزيد احلرص عىل التنس يق مع اكفة الطراف املتدخةل قصد اإحاك برجمة وتنفيذ ومتابعة
الجيال القادمة من املشاريع كام دعهتا اإىل صيانة املناطق اخلرضاء اليت مت اإحداهثا وأوصت الواكةل ابس تكامل
الإجراءات اليت رشعت يف اجنازها.
أ ّما ابلنس بة اإىل الترصف يف أمالك الجان فقد أبرزت نتاجئ املتابعة عىل مس توى اإدارة أمالك الجان
ابلرشكة الوطنية العقارية للبالد التونس ية وجود مجةل من الصعوابت واّجهتا الرشكة يف تنفيذ التوصيات مما حال
دون التقد يف برانمج الإصالح .فقد اتضح الاقتصار عىل س ّد الشغـور عىل مس توى الإدارة الفرع ّية لالقتناء
والتفويت بتسمية اكهية مدير ورئيس مصلحة وقد أشارت الرشكة يف هذا الصدد اإىل أهنا سشكو من نقص كبري يف
املوارد البرشية سيتفامق مع اإحاةل عدد من العوان عىل التقاعد يف أفق  .5107كام ّمت التنبيه عىل الراغبني يف الرشاء
حتصلوا عىل موافقة اللجنة الوطنية للتفويت ومل يدفعوا مثن البيع يف الجال القانون ّية مبنحهم أجال اإضافيّا بـ 1
اذلين ّ
أشهر مما مكّن من سسوية وضعية بعض امللفات .و ّمت ابلإضافة اإىل ذكل اإحاةل قامئة أول ّية يف احمل ّالت اليت ّتقرر بيعها
ابلمثن العادي بتونس الكربى اإىل كتابة ادلوةل لمالك ادلوةل والشؤون العقارية (أنذاك) مشفوعة ابقرتاح منح
املرتحشني للرشاء أجال اإضافيا لتسوية وضع ّياهتم ي ّمت ابنقضائه حتيني المثن مع العمل عىل تعممي هذا المتش عىل بقية
املاكت اجلهوية.
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و ّتبني مواصةل معليات التقيمي الفردي للرسو العقارية الراجعة لدلوةل يف حدود الإماكنيات املتوفرة وإاجراء
جرد يدوي مجليع بطاقات املتسوغني للوقوف عىل حقيقة ادليون ّ
املتخدلة بذمهتم ودعوهتم خلالصها واتاذ
الإجراءات القانون ّية ضدّمه عند الاقتضاء وذكل يف انتظار تركزي منظومة اإعالميّة خاصة مبتابعة ا إلس تخالصات
عالوة عىل العمل عىل قطع أجال التقاد ابلتنابيه القانون ّية دلفع معينات الكراء املس توجبة.
ويف املقابل ،مل تمتكن الرشكة من اإحراز أي تقد عىل مس توى فرز مناابت ادلوةل يف العقارات املشرتكة
مع فرنس يني رفضوا العرض العمويم للرشاء أو أجان ذوي جنس يات خمتلفة أو مع أشخاص ماديني أو معنويني هلم
جنس ية تونس ية وكذكل الشأن عىل مس توى اإبرا عقود سسويغ جديدة خبصوص مجيع العقارات اليت تترصف فهيا
الرشكة أو اعامتد اإجراء ا إلعال ال آيل للشاغلني ابنتقال حق الترصف لفائدهتا قصد جتن الحاك ابلرفض لعد
الصفة .ومل تتول الرشكة مطالبة املتسوغني بفوائض التأخري الناجتة عن عد سسديد ادليون املتخدلة بذمهتم وإارسال
كشوفات اس تخالص معالمي الكراء لك ثالثة أشهر اإىل وزارة أمالك ادلوةل والشؤون العقارية .كام مل تتو ّل جرد
العقارات حس حالهتا املادية هبدف اتاذ الإجراءات الكفيةل مبعاجلة وضعيهتا وبررت الرشكة ذكل ابلنقص يف
الإماكنيات البرشية واملادية وغياب منظومة اإعالمية سساعد عىل اإحاك الترصف يف هذه العقارات.
وخبصوص اإجراءات سسويغ العقارات مل تتول الرشكة وضع معايري موضوعية ومدونة لعامتد اإجراء كراء
احملالت ابملراكنة وقامت خالل س نة  5108بتحويز مواطنة بعقار عىل مكل ادلوةل يف غياب هذه املعايري.
أ ّما عىل مس توى اإدارة أمالك الجان بوزارة أمالك ادلوةل والشؤون العقارية فقد متكّنت هذه الخرية
من اس تكامل اإجناز توصية واحدة من خالل ضبط مجةل من الإجراءات اليت هتدف اإىل اإرساء نظا متابعة دورية
لترصف الوالكء العقاريني يف أمالك الجان وإادراّجا بدليل الإجراءات ّ
احملني اخلاص ابلترصف يف أمالك الجان
اذلي متت اإحاةل نسخة منه للمصادقة .
وتتلخّص مجةل التدابري املتخذة لتنفيذ التوصيات املتبقية خاصة يف اختصار أجال عرض مطال الاقتناء
الواردة عىل مصاحل الوزارة عىل اللجنة الوطنية للتفويت يف أمالك الجان وتكوين جلنة خاصة ابلنظر يف ملفات
قسمة العقارات اليت سشرتك ادلوةل يف ملكيهتا مع الغري واشرتاط الإدلء بشهادة يف عد ملكية الراغ يف الرشاء
وقرينه لعقارات مس ّجةل بتونس الكربى و بتصارحي عىل الرشف يف عد ملكية عقارات غري مس ّجةل يف دائرة ل
يتعدّى شعاعها  11لكم حول العقار موضوع مطل التفويت.
كام ّمت يف نفس الس ياق رفع مذكرة اإىل الوزير امللكّف بأمالك ادلوةل تتعلق مبراجعة املقاييس املعمتدة يف
حتديد مثن التفويت يف العقارات الراجعة ابمللكية لدلوةل من أمالك الجان تقرر عىل اإثرها عقد جلسة معل للغرض
تض ّم مجيع الطراف املعنية (اإدارات أمالك الجان بّك من الوزارة والرشكة وهيئة الرقابة العامة لمالك ادلوةل
والإدارة العامة لالختبارات والإدارة العامة لزناعات ادلوةل).
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وعىل صعيد أخر ،مت ّت مطالبة الرشكة الوطنية العقارية للبالد التونس ية بكشوفات دقيقة حول
اس تخالص الكرية املتعلقة ابلعقارات اليت يف ترصفها سواء اكنت عىل مكل أجان أو عىل مكل ادلوةل.
وخبصوص التوصية املتعلقة برضورة التّثبّت يف خالص معينات الكراء قبل البت يف مطال التفويت
املقدّ مة ،أفادت الوزارة بأنه يمت عرض امللفات عىل أنظار اللجنة حىت يف حاةل عد قيا املعنيني ابلمر خبالص
الكرية مس ّبقا وذكل هبدف ترغي املواطنني يف الرشاء والترسيع يف نسق معليات التفويت عىل أن ل تتوىل
الرشكة اإمتا اإجراءات التفويت اإل عند اس تكامل خالص معينات الكراء.
وابلنظر اإىل بطء نسق جتس مي التوصيات املقدمة من قبل الهيئة يف عالقة ابلإشاكليات اليت يواّجها
الترصف يف أمالك الجان معوما واليت تتجاوز يف أغل احلالت نطاق الهيالك املتدخةل مبارشة ّتقرر تعليق
مواصةل متابعة هذا التقرير من قبل الهيئة و دعوة لك من وزارة أمالك ادلوةل والشؤون العقارية و الرشكة الوطنية
العقارية للبالد التونس ية اإىل التنس يق قصد اإعداد ملف متاكمل حول الصعوابت اليت حالت دون اإحاك الترصف
يف هذا الرصيد العقاري والعمل عىل عرضه عىل جملس وزاري لإجياد احللول املالمئة.

 نتاجئ املتابعة الثالثة:
اخملصص
حيوصل اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثالثة لتقرير دائرة احملاس بات اخلامس والعرشين يف الباب ّ
اخملصص للمشاريع الاقتصادية والبناءات الإدارية يف اإطار اخملططات
للربانمج الوطين للمنزتهات احلرضية والباب ّ
الاستامثرية البدلية ونظريه املتعلّق بتقيمي برانمج تربّصات الإعداد للحياة املهنية حلاميل الشهادات العليا بولايت سوسة
ابلرقابة الاقتصادية عىل جودة
واملنس تري والقريوان واملهدية وتقريرها الـسـاد والـعشـريـن فـي بـابه املتعلّق ّ
املنتوجات الوطن ّية الاس هتالك ّية:
موضوع التقرير

الربانمج الوطين للمنزتهات احلرضية
املشاريع الاقتصادية والبناءات
الإدارية يف اإطار اخملططات
الاستامثرية البدلية
تقيمي برانمج تربّصات الإعداد للحياة
املهنية حلاميل الشهادات العليا
بولايت سوسة واملنس تري والقريوان
واملهدية
جودة املنتوجات الوطنية الاس هتالكية
اجملموع

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد
النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل

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

نس بة
الإصالح %
خالل هذه
املتابعة

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

النس بة امجللية
ل إالصالح

قرار جملس الهيئة

58

08

00

10

01

%19

08

%78

مواصةل املتابعة

08

7

7

1

1

%21

00

%79

اإهناء املتابعة

09

00

9

1

7

℅11

01

℅78

مواصةل املتابعة

85
103

08
50

19
35

11
7

19
25

%11
31%

33
75

%79
73%

مواصةل املتابعة
-

عدد التوصيات
املتبقية من
املتابعة السابقة
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توصلت مصاحل الواكةل الوطنية محلاية احمليط اإىل اإجناز
فبخصوص الربانمج الوطين للمنزتهات احلرضية ّ
للترصف يف املنزتهات احلرضية
توصية وحيدة من خالل تكوين جلنة لكّفت بتقدمي املقرتحات حول أفضل الصيغ ّ
تترصف فهيا لك من وزارة التجهزي والبيئة والواكةل الوطنية محلاية
الترصف يف املنزتهات اليت ّ
انهتت اإىل اقرتاح اإحاةل ّ
احمليط اإىل امجلاعات احمللية املعنية بعد اإعادة هتينهتا.
وتتواصل مساعي ّ
لك من الوزارة امللكّفة ابلبيئة والواكةل الوطنية محلاية احمليط يف اجتاه العمل بباق
التوصيات حيث ّتبني ابخلصوص مواصةل الشغال املتعلّقة بتسوية الوضعية العقارية للعديد من املنزتهات وتصيص
البعض مهنا وذكل ابلتنس يق مع مصاحل ّ
لك من وزارة ادلاخل ّية والوزارة امللكّفة بأمالك ادلوةل عالوة عىل مواصةل
متابعة موضوع اس تغالل املنزتهات ابلتنس يق مع وزارة ادلاخلية وتواصل معل اللجنة املشرتكة وامللكفة ابلنظر يف
الس بل والإجراءات اليت جي اتاذها لتحسني الترصف يف هذا القطاع .كام مت التعهد بوضع برانمج دلمع وتطوير
الربانمج الوطين للمنزتهات احلرضية يف انتظار مراجعة القانون عدد  91لس نة  5112يف اجتاه مزيد توضيح الدوار.
الترصف يف املنزتهات احلرضية
وتتواصل اجلهود املشرتكة بني خمتلف املتدخّلني للنظر يف موضوع ّ
واس تغاللها حيث ّمت بعث جلنة أخرى تضم اكفة الطراف املتدخةل لكّفت بتقيمي الوضعية احلالية للمنزتهات احلرضية
وإاعداد تصور اسرتاتيجي لتمنيهتا ،مت يف ضوء توصياهتا اإعداد تقرير يتضمن نتاجئ املعاينات امليدانية لتشخيص وضعية
هذه املنزتهات وحتديد الإشاكليات املؤسساتية واملادية املتعلقة ابلترصف فهيا وتقدمي مقرتحات لتطويره.
وتعمل الواكةل الوطنية محلاية احمليط عىل حتسني املداخيل املتأتية من اس تغالل بعض املنزتهات عرب
التسويغ وعىل اتاذ التدابري الالزمة قصد تفعيل التوصية املتعلّقة إابحاةل الترصف يف املتزنهات احلرضية اإىل امجلاعات
احمللية.
كام يس ّمتر جمهود تصيص بعض املنزتهات احلرضية وإاعداد ملفات اس تلزاهما والرشوع يف معاجلة ملفات
البعض الخر مهنا ابلتنس يق مع البدلايت املعنية مع تقدمي مقرتح يتعلق ابإحاةل مسأةل اس تلزا املنزتهات اإىل السلط
اجلهوية عالوة عىل السعي اإىل توضيح الدوار وحتديدها يف جمال الترصف يف هذه املنزتهات واس تغاللها
واس تحثاث الطراف املعنية عىل تنقيح القانون عدد  91لس نة  .5112وتواصل الواكةل الوطنية محلاية احمليط
مساعهيا يف جمال اإبرا عقود تأمني تغطي لك عنارص املسؤولية املدنية ابملنزتهات.
الترصف يف املنزتهات احلرضية
وجتدر الإشارة اإىل أن ّه وابلنظر اإىل اخلصوصية اليت تكتس هيا مسأةل ّ
واس تغاللها ابعتبار تعدد الطراف املتدخّةل اكن جملس الهيئة قد أكّد سابقا عىل رضورة مواصةل جمهود التنس يق يف
ما بني هذه الطراف وتفعيل دور اللجان التنس يقية احملدثة ومزيد توضيح الدوار .ويف هذا الإطار عقدت جلسة
معل عىل مس توى الهيئة خالل شهر أكتوبر  5105حبضور ممثّلني عن الوزارة امللكّفة ابلبيئة وعن ّ
لك من الواكةل
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الوطنية للمحيط والإدارة العامة للجامعات العمومية احمللّية بوزارة ادلاخلية اتّضح من خاللها بروز بعض املس تجدّ ات
ذات العالقة أ ّمهها عقد جلسة معل وزارية بتارخي  58أوت  5105أوصت بتكوين جلنة متعدّ دة الطراف سرشف
علهيا الوزارة امللكّفة ابلتمنية اجلهوية والتخطيط ولكّفت بدر ّ
التصورات واحللول
ملف املنزتهات احلرضية واقرتاح ّ
املناس بة.
ويف ضوء ما س بق من معطيات وابعتبار انه وابلرمغ من جلسة العمل املذكورة ومن مدّ ة الإهمال وتتايل
التوصيات املنبثقة عن اللجان املشرتكة ،مازالت العديد من املسائل قيد ادلر والمتحيص وبعضها اتذت يف شانه
حلول مؤقتة ومشاريع قرارات و ّ
توّجات مل تمت املصادقة علهيا بعد من قبل السلط املعنية ،أ ّقر اجمللس مواصةل املتابعة
مع توجيه مراسةل يف الغرض ملصاحل وزارة ادلاخلية حلّثا عىل التعجيل يف معاجلة املسائل اليت تعود لها ابلنظر مع
متكني لك من وزارة البيئة والواكةل الوطنية محلاية احمليط من مدة اإهمال اثنية اإىل حني مراجعة الإطار القانوين وتفعيل
توصيات اللجان املشرتكة ذات العالقة.
توصلت
ويف ما يتعلّق ابملشاريع الاقتصادية والبناءات الإدارية يف اإطار اخملططات الاستامثرية البدلية ّ
الهيئة ابإجاابت تتعلق خبمس توصيات من التوصيات املتبقية من املتابعات السابقة فامي مل تتو ّل الإدارة العامة
بدلايت احملمدية فوشانة
للجامعات احمللية الر ّد عىل التوصية املتعلّقة ابجناز مسلخ ّجوي منوذيج مشرتك بني ّ
واخلليدية ومرانق والزهراء.
واتضح من خالل املتابعة اإمتا اإجراءات اخلمت الهنايئ ملرشوع هتيئة دائرة بدلية ابملرىس والقبول الوقيت
لشغال هتيئة السوق البدلي بنفس املنطقة والتقيّد مبقتضيات دليل متويل املشاريع الاستامثرية للجامعات احمللية فامي
يتعلق بدراسة مردودية املشاريع الاقتصادية الراجعة ابلنظر للجامعات احمللية يف صورة جتاوز قمية الاستامثر مبلغ
 111أد .كام جسّلت مساعي اإىل تركزي وحدة بصندوق القروض ومساعدة امجلاعات احمللّية يف اإطار حتيني الهيّك
التنظميي هم ّمهتا تقيمي املشاريع بعد الاجناز ابلإضافة اإىل اجناز مرشوع سوق ادلواب مبزنل بوزاين املدرج ابلربانمج
الصيد البحري والتقدّ يف إاجناز السوق املربجمة مبزنل بورقيبة
الوطين لتأهيل مساكل توزيع منتوجات الفالحة و ّ
بنس بة  %92مع الإشارة اإىل أن ّه ّمت ّ
التخيل عن مشاريع السواق البدلي ّة بّك من دوار هيرش وادلندان ووادي الليل
مبقتف  قرارات صادرة عن اجملالس البدلية املعنية.
البدلايت
ويف املقابل ،تتواصل أشغال اس تكامل إاجناز  18مرشوعا من مجةل املشاريع املوكول إاجنازها اإىل ّ
واليت ضبطت يف حدود  72مرشوعا (  )%71فامي ل تزال بقية املشاريع يف طور الإجناز أو ادلراسة اإضافة اإىل
إاجناز  57مرشوعا من مجةل  28مرشوعا لتأهيل مساكل التوزيع موكول تنفيذها لواكةل الهتذي والتجديد العمراين
مع تواصل اإجناز املشاريع املتبقية.
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وابلنظر اإىل ما سلف ذكره من معطيات تعكس التقد يف تنفيذ برانمج الإصالح ،أقر جملس الهيئة اإهناء
متابعة هذا التقرير عىل مس توى الهيئة ودعوة التفقدية العامة لوزارة ادلاخلية اإىل متابعة اس تكامل اجناز اجلوان
املتبقية مع الإفادة ابلنتاجئ اليت سيمت التوصل اإلهيا.
وقد أظهرت نتاجئ متابعة ّ
ملف تقيمي برانمج تربّصات الإعداد للحياة املهنية حلاميل الشهادات العليا
التوصل اإىل التنس يق مع مصاحل صناديق الضامن الاجامتعي والإدارة
بولايت سوسة واملنس تري والقريوان واملهدية ّ
العا ّمة للداءات بوزارة املالية والقيا ابلتقاطعات الرضورية خبصوص طاليب الشغل املنتفعني ابلربامج النش يطة
للتشغيل هبدف التأكّد من وضعياهتم املهنية ودعوة رؤساء ماكت التشغيل والعمل املس تقل اإىل تكثيف الزايرات
امليدانية اإىل املؤسسات اجلديدة اليت يتعاملون معها لول مرة للتثبت من وجودها الفعيل وربط الصةل هبا والتأكّد
من اخنراطها يف أحد الصناديق الاجامتعية كرشط أسايس للتعامل معها.
وقدا أصدرت الواكةل الوطنية للتشغيل والعمل املس تق ّل مذكرة دعت مبقتضاها ماكت التشغيل اإىل مزيد
الترصف يف الربامج النش يطة للتشغيل واحلرص عىل تضمني الواثئق الرضورية املنصوص علهيا بأ ّدةل
اإحاك
ّ
الإجراءات واملناشري مبلفات عقود املنتفعني ومزيد التأكّد من تطابق املعطيات املدرجة ابملنظومة املعلوماتية للواكةل مع
تقارير زايرات املتابعة امليدانية املضمنة مبلفات عقود املرتبصني.
و ّبررت الواكةل عد اإرساء منظومة للربط الآيل بني قواعد بياانت الصناديق الاجامتعية وقاعدة املعطيات
مكعرف
اخلاصة هبا بوجود مجةل من الصعوابت التقنية من أ ّمهها ابخلصوص اعامتد الواكةل لرمق بطاقة التعريف الوطنية ّ
وحيد يف حني تعمتد الصناديق الاجامتعية رمق الاخنراط ابلصندوق دون سواه.
وتتعلّق أ ّمه التدابري اليت يتواصل تنفيذها ابس تكامل تركزي الش بكة اجلديدة خلطوط التصال اليت تربط
املصاحل املركزية جبميع ماكت التشغيل والعمل املس تقل يف حني ّمت أرجاء اس تغالل املنظومة املعلوماتية نظرا
لتواصل معل ّية اإدراج الربامج اجلديدة للتشغيل هبا من انحية وعد اإمتا اإعداد دليل الإجراءات املتعلّق هبا وتكوين
العوان عىل اس تعاملها من انحية أخرى.
وتتواصل معلية اإعادة هيلكة الواكةل وتركزي املنظومة املتعلقة "بـمصنّف املهن والكفاءات" يف اإطار التعاون
خاصة مبتابعة
مع الاحتاد الورويب ونفس الشأن ابلنس بة اإىل معلية تدقيق عقود الرتبصات بعد أن ّمت تركزي تطبيقة ّ
هذه العقود متكّن من ضبط املبالغ اليت سيمت اسرتجاعها من طرف ماكت التشغيل من انحية ،وتدقيق العقود اليت
ّمت فسخها خالل سنيت  5100و 5105والتأكد من عد حصول أحصاهبا عىل منح بدون موج من انحية أخرى.
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ويذكر يف نفس الإطار مواصةل ماكت التشغيل التثبت من مدى احرتا املؤسسات اليت ّ
تتوىل متديد
عقود تربّص املنتفعني لنس الإدماج املنصوص علهيا بدليل الإجراءات وحّثّ ا عىل رضورة الالزتا هبذا الإجراء .كام
صدر دليل اإجراءات الترصف يف برانمج "صك حتسني التشغيلية" اذلي ل يزال يف مرحلته التجريبية وسي ّمت تقيميه
لحقا قصد النظر يف اإماكنية تعمميه عىل ضوء مدى اإسهامه يف الرتفيع من نس اإدماج املنتفعني هبذه الآلية
ابملؤسسات احلاضنة.
مدعوة اإىل اتاذ الإجراءات الالزمة لس تكامل الإصالحات املس توجبة بعنوان التوصيات
وتظ ّل الواكةل ّ
املتبقّية يف أقرب الجال.
وعىل صعيد أخر أبرزت أشغال املتابعة املتعلّقة جبودة املنتوجات الوطن ّية الاس هتالك ّية مواصةل مصاحل
خاصة يف ما يتعلّق ابإلغاء الصبغة
الوزارة امللكّفة ابلتجارة تنفيذ التدابري الرضورية اليت س بق وان رشعت فهيا ّ
الإلزامية للمواصفات التونس ية وتعويضها برتاتي فنّية وتكل املتعلّقة مبراجعة التنظمي الهيلكي للوزارة والاخنراط يف
للترصف يف اجلودة .كام تتواصل معلية مراجعة وحتيني مرشوعي قانون السالمة الص ّحية للغذاء وقانون
نظا داخيل ّ
ابملؤسسات املراقبة.
السالمة الصناعية وتركزي قاعدة بياانت ّجوية خاصة ّ
وعىل صعيد أخرّ ،مت حتيني وتفعيل التطبيقة اخلاصة مبصاحل املراقبة املركزية واجلهوية ابلوزارة يف اإطار
خملتصة
برانمج التوأمة مع الإحتاد الورويب ومواصةل اجلهود يف اجتاه تنفيذ بقية بنود العقد املرب مع اإحدى الرشاكت ا ّ
يف تقنيات املعلومات واليت مشلت تقيمي التطبيقة وتعمميها .وقد ّمت التعهد مبواصةل اإجناز البحث امليداين لس هتداف
املواد الولية ذات الولوية يف املراقبة ومبواصةل الشغال املتعلّقة بوضع اإطار سرشيعي خاص ابخلاصيات اجلرثومية
املقرر املتعلق بضبط جدول تعريفي تعمتد عليه
فضال عن العمل عىل اس تكامل الإجراءات املتعلّقة ابس تصدار ّ
اإجراءات الصلح.
وإاجامل ّتبني مواصةل مصاحل الوزارة ّجودها الرامية اإىل تدارك ما تبقّى من النقائص الواردة ابلتقرير حم ّل
املتابعة وذكل عرب العمل عىل اس تكامل العامل والشغال اليت رشعت فهيا سابقا واليت يبدو جل ّيا أهنّ ا تقتيض ّ
حزيا
زمنيا اإضافيا ،ولهذه الاعتبارات تبقى الوزارة مدعوة اإىل مواصةل اجلهود لتدارك ما ظ ّل عالقا من نقائص يف هذه
اجملالت مع اإقرار مواصةل املتابعة عىل مس توى الهيئة.
نتاجئ املتابعة الرابعة:
مشلت أعامل املتابعة الرابعة عددا من التقارير الس نوية دلائرة احملاس بات ويه التقرير الثامن عرش يف جزئه
املتعلٌّق مبساكل توزيع املنتوجات الفالحية والثالث والعرشين يف جزئه املتعلّق بدور ادلوةل يف تمنية قطاع المتور والرابع
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والعرشين يف اببه املتعلق بتمنية قطاع القوارص .كام مشلت تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول تقيمي
أنشطة املناوةل ابلقطاع العمويم .و ّيبني اجلدول التايل ما انهتت اإليه الهيئة من نتاجئ يف هذا اخلصوص:
املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

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

نس بة الإصالح
 %خالل هذه
املتابعة

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

النس بة امجللية
ل إالصالح

مساكل توزيع املنتوجات
الفالحية
دور ادلوةل يف تمنية
قطاع المتور
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%71
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اإهناء املتابعة
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51
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%00
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%71

مواصةل املتابعة

تقيمي أنشطة املناوةل
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018

50

12

18
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%51

011

%99

اجملموع

518

78

11

08

09

%058

185

%91

موضوع التقرير

قرار جملس الهيئة

اإهناء املتابعة
-

فبخصوص مساكل توزيع املنتوجات الفالحية ّمت تأهيل أسواق امجلةل ذات املصلحة الوطنية بّك من
قابس وصفاقس واملكنني وسوسة والقريوان وبزنرت من خالل توسعة املساحات املهيئة للبيع هبا طبقا ملقتضيات
اخملطط املديري ابلإضافة اإىل اس تكامل أشغال تأهيل  7أسواق ذات مصلحة ّجوية والتقد يف أشغال السواق
املتبقية .كام ّمت جتديد الفضاءات املربدة املتواجدة بأسواق امجلةل ذات املصلحة الوطنية ببرئ القصعة والقريوان وقابس
وصفاقس يف حني مت اإقرار عد جدوى هذا العنرص ابلنس بة لبقية السواق وعد أولويته مقارنة ابجلوان البينية
والصحية.
ويف اإطار السعي اإىل احلد من ظاهرة التجارة املوازية جسل تقدّ يف تطبيق عنارص برانمج تأهيل
مساكل التوزيع وتنفيذ اإجراءاته الرامية اإىل تطوير نشاط أسواق امجلةل و مت كذكل اإصدار النصوص التطبيقية
للقانون عدد  79لس نة  5119واملتعلّق بتجارة التوزيع.
وجتدر الإشارة اإىل أن ّه مل يمت الر ّد عىل التوصية املتعلّقة ابشرتاط حتقيق مس تغيل املواقع ببعض أسواق
امجلةل لرمق معامالت س نوي أدىن وابحلرص عىل متابعة املتحصلني مهنم عىل رخص واتاذ التدابري الالزمة يف شأهنم
عند الاقتضاء.
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وتتواصل اجلهود يف اجتاه اس تكامل سسييج عدد من أسواق امجلةل وهتينهتا وضامن مراقبة ادلخول اإلهيا مع
السعي اإىل اإدراج عدد ها من السواق املتبقية ابلقسط  5من برانمج التأهيل للفرتة  .5151-5107كام ّمت التعهد
مبواصةل معليات التحسيس والتوعية بأمهية اإبرا املس تغلني ملواقع داخل أسواق امجلةل لعقود التأمني طبقا ملقتضيات
كرا الرشوط املتعلق بتنظمي وسس يري هذه السواق وابلعمل عىل اإعداد منشور هبدف تفعيل هذا الإجراء انطالقا
من س نة  5107مع التنبيه اإىل رضورة عد جتديد أي رخصة اس تغالل موقع أو اإس ناد رخصة جديدة ما مل يقع
الإدلء بنسخة من عقد التامني.
ويف نفس الس ياقّ ،مت التعهّد ابإعداد كراسات رشوط إلس ناد الرتاخيص لس تغالل املواقع داخل أسواق
امجلةل للخرض والغالل ولس تلزا السواق والعمل عىل مراجعة أآليات متويل امجلاعات العمومية احمللية ابلنس بة
لإحداث أسواق جديدة أو تأهيل السواق املوجودة مع احلرص عىل التنس يق مع وزارات ادلاخلية واملالية والفالحة
للقيا ابستشارة موسعة هتدف اإىل تعميق النظر يف املعالمي املعمتدة وإاجياد صيغ جديدة لس تخالصها وكيفية ورشوط
توظيفها مبا يضمن املردودية وجناعة السواق ابلإضافة اإىل السعي اإىل مزيد حتسني أداء املرصد الوطين للزتويد
والسعار من خالل اس تكامل حتيني التطبيقات الإعالمية والتعاون مع الهيالك اخملتصة يف هذا اجملال عىل غرار
املرصد الوطين للفالحة واملعهد الوطين ل إالحصاء .
وإازاء النسق البطيء اذلي اسسمت به معاجلة هذا امللف أ ّقر جملس الهيئة مواصةل املتابعة مع عقد جلسة
مبقر الهيئة مع ممثيل وزارة التجارة بغية اس تحثاث نسق اجناز برانمج الإصالح وتدار الصعوابت اليت حالت دون
حتقيق النتاجئ املرجوة.
أ ّما ابلنس بة اإىل دور ادلوةل يف تمنية قطاع المتور فقد ّمت تنظمي دورات تكوينية عىل مدار الس نة لفائدة
الفالحني يف جمال العناية بواحة النخيل وأ ّاي اإعالمية حول امليكنة يف الواحات وتفيف الامثر يف نطاق مرشوع
تطور لنس بة معليات تفيف العراجني اليت بلغت  %71ابلواحات
التعاون التونيس الفرنيس فضال عن سسجيل ّ
اجلديدة ،يف انتظار تعممي هذه العملية عىل اكمل واحات اجلريد.
وعىل صعيد أخر ّمت الرشوع منذ بداية س نة  5108يف اإجناز عدد من البحوث املتعلقة مبحاور تتعلّق
بقطاع المتور ابإقرار من مؤسسة البحث العلمي الفاليح اإىل جان مرشوع أخر للواكةل ادلولية للطاقة اذلرية حول
الصدد ّمت تلقّي مقرتحات حبث حول نوعني من أفات النخيل وحول تمثني
املاكحفة البيولوجية دلودة المتور .ويف نفس ّ
بقااي الواحات ويه بصدد ادلر من طرف جلان برجمة وتقيمي البحث العلمي يف امليادين ذات الولوية .وجسّل أيضا
الالزتا ببنود كرا الرشوط ّ
املنظمة لعمليات جتميع المتور بعد أن شهدت حلقة التجميع تطورا هاما خالل
الس نوات الخرية عىل اإثر اجملهود اذلي بذهل أحصاب حمطات التكييف لتأطري وتأهيل مراكز التجميع اليت يتعاملون
معها.
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كام ّمت اإصدار كرا الرشوط املتعلق بعالمة بيان املصدر دلقةل النور التونس ية وتفعيل هذه العالمة يف
اإطار مرشوع رشاكة بني الإدارة العامة ل إالنتاج الفاليح والواكةل الفرنس ية للتمنية فضال عن تأمني معليات املراقبة
عند التصدير من طرف الهيالك اخملتصة لك حس دوره وحبس مرحةل تدخّهل (الإدارة العامة محلاية ومراقبة
جودة املنتجات الفالحية ومصاحل ادليوان التونيس للتجارة ّ
وحمطات التكييف).
هذا وتواصل مصاحل وزارة الفالحة وبقيّة الهيالك املتدخّةل جمهوداهتا قصد اس تكامل اإجراءات الإصالح
اليت رشع فهيا عىل غرار اإجناز ادلراسة حول الانعاكسات الاجامتعية والاقتصادية والبينيّة للتوسعات العشوائية
لغراسات النخيل وإاعداد اسرتاتيجية قطاعية خاصة مبنظومة المتور ومبراقبة مساكل التوزيع ادلاخلية وبعث أسواق
الإنتاج اليت ّمت برجمة تركزيها بّك من ولييت توزر ّ
وقبيل .كام تتواصل املساعي الرامية اإىل التشجيع عىل بعث
املشاريع يف جمالت حتويل المتور.
وقد ّمت اإقرار اإهناء متابعة هذا ّ
امللف عىل مس توى الهيئة عىل أن تواصل التفقّدية العا ّمة لوزارة الفالحة
التأكّد من اس تكامل معليات الإصالح وموافاة الهيئة بنتاجئ ذكل.
ويف ما يتعلّق بتمنية قطاع القوارص ّتبني تكثيف محالت املقاومة املندجمة للمراض والفات مبناطق
التدخل ابلتعاون بني مجيع املتدخلني وتأمني التقيمي ادلوري لنتاجئ هذه امحلالت للوقوف عىل مدى جناعهتا.
ورشعت وزارة الفالحة يف حتيني اخلطة العرشية للهنوض بقطاع القوارص ( )5151/5108و مت حث
أحصاب حمطات التحويل عىل امتصاص بعض المكيات من القوارص قصد حتويلها و برجمة جلسة معل مع الطراف
الصدد تكثيف مساعي
املتدخةل لتقيمي الوضع احلايل واعامتد خطة معل لتدعمي نشاط التحويل .كام يذكر يف هذا ّ
اجملمع املهين املشرتك للغالل ابلتنس يق مع مركز الهنوض ابلصادرات خبصوص تطوير امحلالت الاشهارية قصد
اكتشاف أسواق جديدة وتنويع وتطوير صادرات القوارص.
ويف املقابل ّبررت الوزارة عد اإحراز أي تقد عىل مس توى تفعيل دور الهيالك املتدخةل يف جمال
الإحاطة ابملنتجني يف املناطق اجلديدة (جمامع التمنية وخالاي الإرشاد الفاليح واجملمع املهين املشرتك للغالل) بتعدّ د
املشالك اليت جتاهبها جمامع التمنية مما جعل دورها يقترص عىل توزيع املياه.
ومل تتو ّل الوزارة التنس يق مع املصاحل اخملتصة بّك من وزاريت التجارة وادلاخلية خبصوص تنظمي سوق
اإنتاج القوارص مبزنل بوزلفة وجعهل خاضعا لكرا الرشوط املتعلقة بضبط تنظمي وسري أسواق الإنتاج وأسواق
امجلةل ملنتوجات الفالحة والصيد البحري .كام مل سشهد التوصية املتعلقة بتدعمي معليات تروجي القوارص عرب مساكل
التوزيع املنظمة يه الخرى أي تقدّ يف الإجناز.
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ونظرا لعد اس تكامل برانمج الإصالحّ ،مت اإقرار مواصةل املتابعة مع توجيه التوصيتني املتعلقتني بتنظمي
سوق اإنتاج القوارص مبزنل بوزلفة وبتدعمي معليات تروجي القوارص عرب مساكل التوزيع املنظمة اإىل الوزارة امللكّفة
ابلتجارة ابعتبارهام يندرجان مضن مشمولهتا.
ملف تقيمي أنشطة املناوةل ابلقطاع العمويم ّ
واتّضح من خالل متابعة ّ
تيل الرشكة الوطنية لس تغالل
الصدد عد تعممي اإحداث مصاحل متابعة أشغال
وتوزيع املياه عن اللجوء للمناوةل يف تنفيذ هماهما وأ ّقرت يف هذا ّ
املناوةل بّك القالمي وذكل يف اإطار التو ّجه اذلي أ ّقر منذ س نة  5100وتعهّدت مصاحل الرشكة ابس تغالل احملاس بة
التحليلية املندجمة مضن املنظومة العامة اليت س تدخل ّ
حزي الاس تغالل بداية من .5102
أ ّما عىل مس توى ادليوان الوطين للتطهري فقد ّتبني اإعداد مرشوع أمر حول ضبط احلدود القصوى
لسك الدفقة يف الوسط املتلقّي وعرضه عىل أنظار السلط املعنية لس تصداره مع السعي اإىل جتاوز التحفظات
مكوانهتا نظا للمحاس بة التحليلية
اليت أبدهتا بعض الهيالك خبصوص مضمونه واقتناء منظومة اإعالمية من بني ّ
للترصف يف املالية واحملاس بة واملمتلاكت
وتركزيها عالوة عىل اإدراج العباء املتعلّقة ابملناوةل ابملنظومة الإعالمية ّ
واحملاس بة التحليلية.
توصل هاتني املؤ ّسس تني اإىل اإجناز بعض التوصيات اليت أحيلت اإلهيا خالل معليات املتابعة
وابعتبار ّ
السابقة ودخول البعض الخر مهنا قيد التنفيذ ،أ ّقر جملس الهيئة اإهناء املتابعة عىل مس توى الهيئة مع دعوة التفقدية
العامة للوزارة امللكّفة ابلبيئة اإىل مواصةل متابعة النقطة املتعلّقة ابس تصدار مرشوع المر املتعلّق ابحلدود القصوى
لسك الدفقة.

 نتاجئ املتابعة اخلامسة:
ّيبني اجلدول التايل النتاجئ اليت انهتت اإلهيا أعامل املتابعة اخلامسة للتقرير الس نوي الثالث والعرشين دلائرة
احملاس بات حول الإعالمية يف الوسط الرتبوي:

موضوع التقرير

الإعالمية يف الوسط
الرتبوي

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل

19

09

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة
7

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

7

0
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الصدد اإجناز توصية واحدة ّ
توىل مبقتضاها املركز الوطين للتكنولوجيات يف الرتبية جتميع
وقد اتّضح يف هذا ّ
وفهرسة املوارد اخلاصة ابملواد املتعلّقة مبختلف شع التعلمي الثانوي وتقيميها وإادراّجا مضن املوقع الرمقي التفاعيل
اخملصص للغرض.
ّ
اخلاص هبا
ورشعت الوزارة منذ مار  5102يف دراسة وضع خارطة طريق للنظا املعلومايت املندمج ّ
املزود اذلي تكفل بتطوير 512
ابلتنس يق مع مكت دراسات متخصص يف اجملال مع تأجيل املصادقة عىل اإنتاج ّ
موردا رمقيا بعد التحفّ اذلي أبداه بعض متفقدي املواد املعنية خبصوص عد اس تجابة هذه املوارد ملعايري
ومواصفات اجلودة البيداغوجية املطلوبة يف حني يتواصل اإجناز مرشوع تركزي  0511موردا رمقيا أخرا من طرف
خمتص ابلتنس يق مع املتفقّدين املتعاقدين.
مكت
ّ
و ّمت يف نفس الإطار توزيع  111س بورة تفاعلية عىل عدد من املؤسسات الرتبوية ،غري أن ّه ونظرا للتأخري
احلاصل يف مرشوع تطوير احملتوايت الرمقية ّمت اللجوء اإىل اس تغالل هذه الس بورات ابس تعامل املوارد الرمقية
املتوفرة .كام مت ّت مراجعة هيلكة وزارة الرتبية وإاحداث اإدارة عامة للربامج والتكوين املس متر تعىن مبتابعة وحتيني أدةل
اإدماج تكنولوجيات املعلومات والتصال يف تدريس خمتلف املواد يف انتظار ما س تفرزه نتاجئ ملف الإصالح
الرتبوي.
هذا وتتواصل الإشاكليات املتعلقة بنقص املوارد البرشية واللوجستية الالزمة لرتكزي تطبيقة ""GLPI
وفشل حماوةل سرشيك أساتذة الإعالمية يف معليات جرد املعدّ ات والتجهزيات املوضوعة عىل ذ ّمة الهيالك التعلميية.
كام ّمت تلكيف الإدارة العامة للربامج والتكوين املس ّمتر بوضع برامج لمتكني املتعلّمني من احلصول يف هناية التعلميني
السايس والثانوي عىل مؤهّل يف الإعالمية.
مكوانت هذه ّ
خطة دمع الإعالمية يف
وقد دعت الهيئة خمتلف املتدخّلني اإىل مزيد العمل عىل اإجناز ّ
الوسط املدريس وتكثيف اجملهودات قصد اس تكامل وضع الإجراءات الالزمة لتدارك النقائص وتنفيذ توصيات
الإصالح.

 نتاجئ املتابعة السادسة:

تعلّقت أعامل املتابعة السادسة ابلنظر يف تقرير هيئة الرقابة العا ّمة للاملية املنجز س نة  5117حول متابعة
قرارات حس الامتيازات املالية واجلبائية املس ندة يف القطاع الفاليح وذكل مثلام يربزه اجلدول التايل:
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موضوع التقرير

املتابعة الوىل
عدد التوصيات
عدد النقائص املقدمة يف ضوء
املس تخرجة املتابعة الوىل

متابعة قرارات حس
املالية
الامتيازات
واجلبائية املس ندة يف 02
القطاع ألفاليح

08

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

7

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

7

1

نس بة الإصالح
 %خالل هذه
املتابعة

%1

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

8

النس بة امجللية
ل إالصالح

%21

قرار جملس الهيئة

مواصةل املتابعة

ب ّينت أعامل املتابعة سسجيل بطء يف نسق جتس مي برانمج الإصالح نظرا لوجود عدة صعوابت تتعلّق
أساسا ابلتنس يق بني الطراف املتدخةل وتوفري املعطيات الالزمة حول املشاريع اليت مف  عىل صدور قرارات
اإس نادها الامتيازات س نوات طويةل وصلت أحياان اإىل عرشين س نة.
وقد اتضح يف هذا اخلصوص مواصةل واكةل الهنوض ابلستامثرات الفالحية تنفيذ التوصيات املتبقّية من
خالل مطالبة البنك الوطين الفاليح مبعطيات حول تنفيذ قرارات حس الامتيازات الصادرة اإىل موّف س نة 5118
والتقد يف معلية التحري يف أربع وضعيات تقتيض اإصدار قرارات حس بشأهنا و ّ
التقص واتاذ التدابري الالزمة
بشأن عدد من املشاريع متت املصادقة علهيا ومل تنتفع برصف أي قسط من منح الاستامثر.
وت ّمت عالوة عىل ما سلف ذكره متابعة مجةل من املشاريع املصادق علهيا منذ فرتة زمنية طويةل انتفع أحصاهبا
برصف منحة ادلراسات دون منحة الاستامثر ومل تكن موضوع قرارات حس اإىل جان متابعة عدد من املشاريع
اليت انتفعت ابلمتيازات من الصنف "ب" و"ج" ومل تتجاوز نس بة رصف الامتيازات املصادق علهيا لفائدهتا
.%21
ولنئ ّتبني وجود مساعي جدية لتفادي تكرار مثل هذه الوضعيات ابلنس بة للمشاريع اجلديدة حيث مت
اإعداد تطبيقة عىل مس توى البنك الوطين الفاليح سسمح ابإجراء مقاربة دورية بني مبالغ املنح اليت مت الإذن برصفها
من طرف مصاحل الواكةل واملبالغ اليت مت رصفها فعليا من طرف مصاحل البنك وإاحداث فرق معل ملكفة مبتابعة
ومراقبة عينات من معليات الاستامثر ،فا ّإن الواكةل تبقى مدعوة اإىل اس تكامل سسوية الوضعيات اليت أشار اإلهيا
التقرير ابلتنس يق مع بقية الطراف املتدخّةل.
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الباب الثاين:
نشاط الهيئة يف جمال التنس يق
والرشاكة والتعاون ادلويل
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 -0تنس يق تدخّالت الهيئات الرقابية:
تول ّت الهيئة يف اإطار مشمولهتا املتعلّقة بتنس يق الربامج الس نوية ل ّ
ّك من دائرة احملاس بات وهيئات الرقابة
العا ّمة الثالث اإضافة اإىل التفقدايت الوزارية ،ضبط الربانمج العا لتدخالت هذه الهيالك بعنوان س نة 5102
اعامتدا عىل مشاريع الربامج اليت ّمت تقدميها اإىل الهيئة وعىل الربانمج الس نوي للمها الرقابية دلائرة احملاس بات .وقد
صادق جملس الهيئة عىل هذا الربانمج يف جلس ته املنعقدة بتارخي  59أفريل  5102بعد دراسة املرشوع وتعويض أو
اإلغاء عدد من امله ّمات الرقابية اليت س بق اجنازها خالل املدّ ة القريبة الفارطة أو اليت مت ّت برجمهتا من قبل بعض
الهيئات الخرى ،وذكل قصد تفادي ازدواجية التدخّالت عىل مس توى لك من دائرة احملاس بات وهيالك الرقابة
العا ّمة والتفقّد أو يف ما بني هذه الخرية ،وضامن مزيد ترش يد الرقابة عىل مس توى خمتلف الهيالك وحتقيق دورية
ترصفها.
أفضل يف مراقبة ّ
مبقر الهيئة ّ
مضت رؤساء ّ
لك من هيئة
و ّمتزي اإعداد مرشوع الربانمج العا لهذه الس نة بعقد جلسة متهيديّة ّ
الرقابة العامة للمصاحل العمومية وهيئة الرقابة العا ّمة للاملية وهيئة الرقابة العا ّمة لمالك ادلوةل والشؤون العقارية وممث ّل
دائرة احملاس بات مبجلس الهيئة .وقد ّمت عند وضع برانمج التدخّل الس نوي ،الخذ يف الاعتبار عالوة عىل امله ّمات
اجلديدة املربجمة ،ما ّمت تأجيل تنفيذه من هما سابقة مل تمتكن الهيالك املعنية من اجنازها نتيجة اإضافة هما رقابية
طارئة ّمت اإقرارها اس تجابة لطلبات متأكدة صادرة عن وزارات ا إلرشاف أو السلط العليا.
وقد تض ّمن الربانمج العا لس نة  5102عدد  528معل ّية رقابة جديدة ،مهنا  085معل ّية رقابة مع ّمقة و77
موجزة وذكل اإضافة اإىل أكم  من  711معل ّية حبث مزمع اإجنازها ،مهنا  121هت ّم التفقدية العامة لوزارة الرتبية .كام
واصلت الهيالك الرقابية اإجناز  98هم ّمة رقاب ّية مدرجة بربانجمها لس نة  5108واليت مل تمتكّن من اس تكامل تنفيذها يف
ا ّإابهنا.

 -5املسامهة يف "مبادرة رشاكة احلكومة املفتوحة":
يف اإطار نشاطها املتعلق بتنظمي امللتقيات العلمية ويف اإطار ّ
خطة العمل الوطنية لرشاكة احلكومة املفتوحة
اليت سرشف عىل تنفيذها مصاحل رئاسة احلكومة مضن "مبادرة رشاكة احلكومة املفتوحة"،نظمت الهيئة العليا للرقابة
الإدارية واملالية بتارخي  02أفريل  5102بدار الضيافة بقرطاج يوما دراس يا حول نرش تقارير الرقابة العامة واملتابعة
مبشاركة أعضاء هيئات الرقابة العامة الثالث وممثلني عن دائرة احملاس بات ورئاسة احلكومة والتفقدايت الوزارية
وامجلعية التونس ية للمراقبني العموميني.
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خصت عىل التوايل الإطار القانوين املتعلّق بنرش
و ّمت خالل هذا اليو ادلرايس تقدمي عدّ ة مداخالت ّ
تقارير الرقابة واملتابعة واملعايري والضوابط اليت ميكن اعامتدها يف تنظمي هذه العملية واس تعراض بعض التجارب
املقارنة يف هذا اجملال ،مث شفعت بنقاشات مس تفيضة حول سشخيص املسأةل والتطرق اإىل الصعوابت املوجودة
واحللول املناس بة .وقد انبثقت عن هذا النقاش التوصيات التالية:
 التنس يق مع الطراف امللكفة ابإعداد ومناقشة مرشوع القانون املتعلق حبق النفاذ اإىل املعلومة هبدفعد اس تثناء تقارير الرقابة العامة واملتابعة من مبدأ النفاذ والتنصيص رصاحة عىل اإفراد نرش نتاجئ
بنص ترتييب.
أعامل الرقابة واملتابعة ّ
 اإعداد الضوابط واملعايري والاس تثناءات والإجراءات والسالي اخلاصة بنرش نتاجئ أعامل الرقابةالعامة واملتابعة.
 سشكيل فريقي معل يض ّمان ممثلني عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية و هيئات الرقابة العامة يعهداإلهيام عىل التوايل هم ّمة اإعداد مرشوع النص الرتتييب املتعلق بنرش تقارير الرقابة واملتابعة وهم ّمة ضبط
مهنجية مو ّحدة لصياغة التقارير القابةل للنرش تراعى فهيا املعايري والضوابط اليت تضع اإلهيا هذه العملية.
 العمل عىل وضع س ياسة اتصالية شامةل وانجعة عىل مس توى هيئات الرقابة العامة واملتابعة ضامانللشفافية وتمثينا لنتاجئ أعاملها.
وقد ّمت تبعا ذلكل تكوين فريقي معل ّ
مضا مراقبني من خمتلف هيالك الرقابة العامة ل وملكفني مبأمورية
دلى الهيئة  :حيث اه ّمت الفريق ال ّول بضبط الإجراءات اليت ّ
يتعني التقيّد هبا يف جمال اإعداد التقارير من قبل
هيئات الرقابة العامة واملتابعة وأعدّ الفريق الثاين مرشوع أمر ترتييب يتعلق ابإعداد ونرش تقارير هيئات الرقابة العامة
واملتابعة هبدف توحيد وتنظمي طرق اإعداد ونرش التقارير .وقد ّمت التفاق عىل أن تكون التقارير ،تأليفية س نوية
خاصة أ ّمه املبادئ التالية :
وتراعى فهيا ّ
 وضوح املعطيات املضمنّة ابلتقارير وقابليهتا للفهم،الترصف،
 حتديد املسؤوليات وقابلية اإس ناد أعامل ّ حامية املعطيات الشخصية، حامية املعطيات الإسرتاتيجية اخلاصة ابلهيالك واملنشأت اليت مشلهتا الرقابة واملتابعة. -1املشاركة يف ملتقيات علمية وأاي دراس ية:
شارك ممثلون عن الهيئة من امللكفني مبهمة والإطارات العاملني هبا يف عدد من امللتقيات والندوات والاي
ادلراس ية واليت تعلقت يف جلها مبسائل ومواضيع هتم الهيئة وتندرج مضن جمالت نشاطها ويذكر مهنا خاصة:
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-

-

ملتقى نظمته مصاحل احلومكة برئاسة احلكومة بتارخي  00مار  5102موضوعه "بناء القدرات حول
اإرساء أنظمة انجعة محلاية املبلغني عن الفساد يف تونس" ابلتعاون مع منظمة التمنية والتعاون
الاقتصادي .OCDE
ملتقى نظمته الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية بتارخي  07مار  5102حول "مراقبة املصاريف
 :دعامة حلومكة الإنفاق العمويم".
مائدة مس تديرة بتارخي  51ماي  5102حول هما جلنة الفحص الوظيفي وإاصالح املؤسسات طبقا
ملقتضيات قانون العداةل الانتقالية عدد  5101/21املؤرخ يف  58ديسمرب .5101
ملتقى نظمته املؤسسة التونس ية للرقابة واحلومكة يو  12جوان  5102حول انعقاد املؤمتر اخلامس
لتأسيسها.
ندوة حصفية نظمهتا دائرة احملاس بات بتارخي  09جوان  5102لتقدمي أبرز املالحظات والتوصيات
املضمنة ابلتقرير العا حول مراقبة متويل امحلةل الانتخابية لعضوية جملس نواب الشع لس نة .5108
ورشة معل يف اإطار تنفيذ حمور تطوير منظومة التفقد والرقابة نظمهتا وزارة ادلاخلية يو  12أوت
.5102
ملتقى نظمته مصاحل احلومكة برئاسة احلكومة بتارخي  11نومفرب  5102حول الافتتاح الرسي للاكدميية
ادلولية للحومكة الرش يدة.
ملتقى نظمته وزارة العدل بتارخي  18و 19و 01ديسمرب  5102حول ادلورة الرابعة للمنتدى العريب
لسرتداد الموال املهنوبة.
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التوصيات العامـة للهيئة
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 -0املندوبيات اجلهوية للتمنية الفالحية:
انهتت متابعة تقارير الرقابة والتفقد اخلاصة بعدد من املندوبيات اجلهوية للتمنية الفالحية سواء مهنا تكل اليت
مت عرضها عىل جملس الهيئة أو تكل اليت رشع يف دراس هتا  ،اإىل الوقوف عىل تواتر بعض النقائص والإخاللت مما
يقتيض التأكيد عىل رضورة َّاتاذ الإجراءات والتدابري الكفيةل بتداركها أو احل ّد من أاثرها .ومسامهة مهنا يف حتسني
الترصف يف هذه املؤسسات والرفع من أداهئا ،تتق ّد الهيئة ابلتوصيات التالية مع الإشارة اإىل ان ّه قد س بق لها
اإدراّجا مضن تقريرها لس نة  5101ولكن مل تلمس من خالل أعامل املتابعة الالحقة أثرا يعكس الرشوع يف العمل
هبذه املقرتحات:
 تعزيز املوارد البرشية للمندوبيات اجلهوية بصفة تدرجيية مبا يتالء وحاجياهتا احلقيقية ويساعدها عىلالترصف السلمي والناجع وعىل تفعيل بعض الوظائف الهامة عىل غرار املراقبة واملتابعة
الاس تجابة ملقتضيات ّ
امليدانية.
 وضع نظا معلومات مو ّحد مجليع املندوبيات اجلهوية ّيغطي مجيع أوجه نشاطها ويضمن اندماج املعطيات
ويس تجي ملتطلبات السالمة املعلومات ّية.
 اإيالء العناية الالزمة لس تخالص املس تحقات بعنوان بيع املاء وصيانة التجهزيات ابملناطق السقوية. تأطري اجملامع املائية وحتسيسها برضورة مدّ املندوبيات مبعطيات حول نشاطها و بأمهية معليات الصيانةوتصيص الاعامتدات الرضورية ذلكل .
 العمل عىل تعممي التفاقيات اليت تضبط كيفية ورشوط اس تغالل النظا املايئ العمويم وصيانته عىل اجملامعالناشطة.
 اإرساء الآليات الكفيةل بتيسري متابعة اخلارطة الفالحيَّة من قبل املندوبيات. وضع أنظمة انجعة ملتابعة وتقيمي العمليات الإرشادية. احلرص عىل اتاذ الإجراءات القانونية املس توجبة يف شأن حالت اإهامل الرايض السقوية. التحمك يف أجال البت يف مطال الامتيازات من قبل اللّجان اجلهوية إلس ناد الامتيازات املالية وتدعمياملتابعة امليدانية للمشاريع املنتفعة بتشجيعات ادلَّ وةل مبا ميكّن من اس تحثاث نسق اجنازها و يضمن توظيف
الامتيازات يف الغراض اليت أس ندت من أجلها.
 ربط املوائن بش بكة معلوماتية ملتابعة حركة السطول والبحارة ونقل املعلومة حول خمالفات الصيد البحرييف إاابهنا.

 -5أمالك الجان :
يطرح ملف الترصف يف أمالك الجان عدّ ة اإشاكليات هيلكية وقانونية ومادية سس توج اتاذ
القرارات الكفيةل ابلترسيع يف معلية تصفيهتا هنائيا وابلتايل اإعفاء ادلوةل من العباء اليت أصبحت تثقل اكهلها بعنوان
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الترصف يف هذه المالك .وقد س بق للهيئة التطرق لهذا املوضوع مضن تقريرها لس نة  5101كام متت خالل س نة
 5102دعوة لك من وزارة أمالك ادلوةل والرشكة الوطنية العقارية للبالد التونس ية،بناء عىل توصية من اجمللس ،اإىل
التنس يق قصد اإعداد مذكرة شامةل حول امللف والسعي اإىل عرضه عىل جملس وزاري غري أنه مل يتوفر للهيئة ما
يفيد جتس مي هذه التوصية .ذلا وإامياان مهنا بأمهية هذا املوضوع وبرضورة اإيالئه العناية اليت يس تحقها ،تورد الهيئة من
جديد حوصةل لمه الإشاكليات اليت يطرهحا الترصف يف أمالك الجان مع تقدمي مجةل من املقرتحات لتجاوزها.
أ -الإشاكليات :

 .عىل املس توى الهيلكي :
 تدخّل هيلكني اتبعني لوزارتني خمتلفتني عىل مس توى الترصف والتفويت وهام ّلك من اإدارة أمالك
الجان ابلرشكة الوطنية العقارية للبالد التونس ية الراجعة ابلنظر لوزارة التجهزي وإادارة أمالك الجان
بوزارة أمالك ادلوةل والشؤون العقارية ،وقد أدّى ذكل يف بعض الحيان اإىل تداخل يف املها وتنازع
سليب يف الإختصاص خاصة يف جمال الإحصائيات ادلورية وإاجراء املعاينات الإدارية والتثبت من مدى
توفر رشوط التفويت يف الراغبني يف الرشاء ،وهو ما أ ّدى اإىل التأخري يف تصفية هذا امللف.
 غياب التنس يق بني الرشكة الوطنية العقارية وكتابة اللجنة الوطنية للتفويت خبصوص ضبط معالمي الكريةاملتخدلة واس تخالصها قبل عرض امللف عىل اللجنة ،وهو ما أدى اإىل عد تنفيذ عديد مقرارات التفويت
الصادرة بناء عىل موافقة اللجنة الوطنية رمغ مرور س نوات عن صدورها وذكل ّ
لتخدل معينات كراء بذمة
املفوت هلم.
املتسوغني ّ
 هتميش نشاط الترصف يف أمالك الجان ابلرشكة الوطنية العقارية للبالد التونس ية ابعتباره اثنواي مقارنةمبها ّمها الساس ية املمتثةل أساسا يف البعث العقاري ممّا جعهل ل حيظى ابلعناية الالزمة وأدّى اإىل بطئ متابعة
اس تخالص الكرية وزجز عن ترممي العقارات املتداعية وإاصالهحا اإضافة اإىل التأخري الكبري يف معليات
التصفية عن طريق التفويت.
 .عىل املس توى الترشيعي :
مقرر تفويت
 عد اإماكنية اإعامل أآلية البيع ابملزاد العلين إازاء املمتتعني حبق البقاء اذلين صدر لفائدهتم ّورفضوا اس تكامل اإجراءات التفويت لفائدهتم ،رضورة أن اإعامل هذه الآلية يفرتض اس تصدار حمك
ابخلروج ضد الشاغلني لنهتاء املدة املمنوحة دلفع المثن وهو ما ل يسمح به رصاحة الفصل  5جديد من
القانون عدد  051لس نة  0991املتعلق بتنقيح املرسو عدد  01لس نة  0980املؤرخ يف غرة سبمترب
 0980املتعلق مبنح حق البقاء للمتسوغني حملالت معدة للسكىن عىل مكل أجان اذلي ّنص عىل ما ييل:
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"يمتتع حبق البقاء قانونيا وبدون حتديد للمدة ول القيا بأي اإجراء لك خشص طبيعي أو معنوي يشغل
بوجه الكراء أو عن حسن ن ّية منذ صدور هذا املرسو حمال من احملالت املشار اإلهيا ابلفصل الول
(احملالت املعدة للسكىن أو ذات الاس تعامل املهين اليت يه عىل مكل الجان واملبنيّة أو املكتس بة قبل
غرة جانفي  )0927وذكل بدون اعتبار لّك رشط وارد ابلعقد خمالف لهذا املرسو أو حمك قاض
ابلإخراج لنهتاء املدة".
 عد اإهناء معليات فرز مناابت ادلوةل يف العقارات املشرتكة مع أجان فرنس يني رفضوا العرض العمويمللرشاء أو أجان ذوي جنس يات خمتلفة أو مع أشخاص ماديني هلم جنس ية تونس ية.
 عد اإمتا معليات التقيمي الفردي لبعض العقارات الراجعة لدلوةل تطبيقا ملقتضيات الفصل  08مبا حيولدون الرشوع يف التفويت فهيا لعد معرفة قميهتا الهنائية.
 .عىل املس توى املادي :
 تدهور احلاةل املادية للعقارات اليت أصبح أغلهبا متداعية للسقوط مبا يدعو للتدخل العاجل لإصالهحاخاصة وأن أغلهبا يرجع اترخي بناهئا اإىل أكم  من  71س نة.
 صعوبة التعرف عىل ماليك العقارات من الجان اذلين مل يبيعوا لدلوةل أو ورثهتم وعد بذل الوالكءالعقاريني للجهد الالز لترسيع بيع هذه العقارات للتونس يني اذلين يشغلوهنا.
ب -احللول املقرتحة:
ملعاجلة املشالك اليت يطرهحا ملف الترصف والتفويت يف أمالك الجان  ،تتقد الهيئة ابلتوصيات التالية:
 دراسة اإماكنية اإحداث هيّك معويم مس تقل يتوىل تصفية ملف أمالك الجان تالفيا لزدواجيةالتدخل والإشاكليات املتعلقة بقةل التنس يق ،مع حتديد جدول زمين مضبوط للتفويت يف بقية العقارات
الراجعة امللكية لدلوةل وفق اإجراءات حمددة مضن دليل مصادق عليه.
 النظر يف تنقيح القوانني املتعلقة برشوط التفويت لإدخال مزيد من املرونة علهيا وإاعادة النظر يف مقاييسضبط المثن ومراجعة طرق اخلالص والتقليص يف عدد الواثئق املطلوبة  ،اإضافة اإىل تنقيح الفصل  5من
القانون عدد  051لس نة  0991املتعلق بتنقيح املرسو عدد  01لس نة  0980املؤرخ يف غرة سبمترب
 0980املتعلق مبنح حق البقاء للمتسوغني حملالت معدّة للسكىن عىل مكل أجان يف اجتاه متكني الإدارة
يف صورة رفض املمتتع حبق البقاء رشاء العقار اذلي يشغهل من اإخراجه ابلطرق القانونية اس تعدادا لبيع
العقار ابملزاد العلين.
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 دعوة وزارة الشؤون اخلارجية اإىل اإدراج ملف أمالك الجان مضن املسائل املطروحة عىل اجامتعاتاللجان املشرتكة مع ادلول اليت متكل رعاايها عقارات بتونس قصد النظر يف الصيغ املالمئة لترسيع تصفيتة.
 اجلرد الشامل للعقارات املتداعية للسقوط و وضع جدول زمين لإجناز التدخالت الرضورية لتفادي مزيدتدهورها و رفع الخطار املتعلقة هبا.

 -1نرش تقارير الرقابة العامة وتقارير املتابعة:

تقو منظومة الرقابة العامة واملتابعة املعمتدة حاليا عىل ّ
لك من الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية امللحقة
برئاسة امجلهورية وهيئات الرقابة العامة اليت تضم ّ
الك من هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية بوزارة الوظيفة
العمومية واحلومكة وماكحفة الفساد سابقا وهيئة الرقابة العامة للاملية بوزارة املالية وهيئة الرقابة العامة لمالك ادلوةل
والشؤون العقارية التابعة لكتابة ادلوةل لمالك ادلوةل والشؤون العقارية .وقد برزت حاجة هذه املنظومة ،اليت تعمل
منذ أكم  من عرشين س نة ،اإىل املزيد من ادلمع والتطوير.
ويف هذا ا إلطار ّمت الاهامت منذ س نة  5100مبسأةل نرش التقارير وطرهحا بصفة فعل ّية كعنرص أسايس
الصدد اإجامع من قبل هيالك الرقابة العامة والهيئة
من عنارص اإصالح ودمع املنظومة الرقابية .وقد حصل يف هذا ّ
العليا عىل رضورة التالؤ مع متطلبات الشفافية ومقتضيات الإصالح وذكل عرب ا إلرساع يف تفعيل نتاجئ أعامل
الرقابة واس تغاللها عىل أحسن وجه والقطع مع ال ّ
متش القدمي القامئ عىل جح التقرير الرقايب عن الرأي العا وتوجهيه
اإىل عدد حمدود من املعنيني ابلمر ،وتركزي ّمتش جديد ميكّن من حتقيق متطلّبات الشفافية وزايدة الوعي دلى
املواطن يف اجتاه حسن اس تخدا املعطيات الرقابية يف املساءةل ويف مراقبة الترصف يف املال العا .
ول ّمهية املوضوعّ ،مت س نة  5108اإدراج مسأةل نرش تقارير الرقابة واملتابعة مضن ّ
خطة العمل الوطنية
لرشاكة احلكومة املفتوحة اليت سرشف عىل تنفيذها مصاحل رئاسة احلكومة وذكل يف اإطار "مبادرة رشاكة احلكومة
املفتوحة"واليت اخنرطت فهيا امجلهورية التونس ية س نة  .5101وتض ّم ّ
خيص "نرش
خطة العمل هذه تعهّدا قامئا بذاته ّ
التقارير الس نوية لهيالك الرقابة العامة الثالث والهيئة العليا للرقابة ا إلدارية واملالية" .وسرشف الهيئة العليا عىل تنفيذ
هذا التعهّد ابلتنس يق مع هيئات الرقابة الثالث ،ومتتدّ فرتة التنفيذ عىل سنيت .5107-5102
وقد أفرزت متابعة تنفيذ هذا التعهد أنذاك العديد من املالحظات والاس تنتاجات مت تدارسها يف
مناس بات عديدة عىل مس توى هيالك الرقابة العامة واملتابعة ،يذكر مهنا أساسا:
 تعدّ د النصوص القانونية اليت هت ّم نتاجئ أعامل الرقابة بشّك مبارش أو غري مبارش ولكن دون وجود قاعدةقانونية تنظم بصفة رصحية نرش تقارير الرقابة واملتابعة من حيث املبدأ ومن حيث الاس تثناءات ابعتبار ان ّه
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خمول لها مبقتف  الفصل التاسع من المر عدد
ويف ما عدا هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية اليت أصبح ّ
 1515لس نة  5101نرش "التقرير الس نوي أو ملخّصا منه"  ،ل توجد قاعدة سرشيعية أو ترتيبية رصحية
تول لبقية الهيئات املعنية نرش نتاجئ أعاملها وتنظم هذه العملية بوضوح .كام أ ّن الصبغة اخلصوصية لوظيفة
ّ
الرقابة واملتابعة وللتقرير الرقايب بصفة خاصة تفرض رضورة التوفيق بني خصوصية الوظيفة الرقابية
وخصوصية التقرير الرقايب كوثيقة تضم معلومات ومعطيات من ّجة ومتطلّبات النفاذ للمعلومة والشفافية
ونرش املعطيات للعمو من ّجة أخرى ،وهو ما يقتيض بدوره اإجياد اإطار قانوين مالمئ.
التطرق اإىل التجارب املقارنة لالطالع عىل املعايري ادلولية املعمول هبا يف هذا اجملال بغرض
 اتّضح من خالل ّالاس تننا هبا يف تنظمي معلية نرش تقارير الرقابة العامة وتقارير املتابعة بتونس ،أ ّن جناعة ادلور املوكول اإىل
الهيّك الرقايب ترتبط أساسا بتكريس اس تقالليته الوظيفية ومن أبرز وجوهها عد إاخضاع أعامهل اإىل
احلج مبا يسامه يف تفعيل العمل الرقايب عرب نرش نتاجئه وجتس مي التوصيات النامجة عنه وفق نواميس
حمدّ دة .كام أن ّه واستنادا اإىل املعايري ادلولية خاصة مهنا الصادرة عن ّ
منظمة "الانتوساي" واملتعلقة مببادئ
الشفافية واملسائةل سس متدّ وظيفة الرقابة أ ّمهيهتا من خالل املبادئ اليت سستند اإلهيا يف برجمة أعاملها ويف
وخاصة يف اإعداد التقارير ونرشها وإاطالع املواطن عىل ما ّمت الوقوف عليه من نقائص حىت يتس ّىن
تنفيذها ّ
هل متابعة لك من هل مسؤولية يف سس يري شؤون اجملموعة الوطنية .وقد وضعت هذه املنظمة عدة رشوط
جي توفرها يف التقرير الرقايب املعدّ للنرش عىل غرار وضوح السلوب وقابلية الفهم وقابلية اإس ناد أعامل
الترصف وحتديد املسؤولية...اإخل.
الصدد ل ميكن إلجيابيات
 التقرير موضوع النرش هو وثيقة تمت صياغهتا وفق ضوابط ومعايري جودة .ويف هذا ّنرش التقارير الرقابية (الشفافية ،احلق يف املعلومة ،املشاركة يف املساءةل ،النجاعة...اخل) أن حتج الضغوط
والسلبيات املرتتبة عن هذه العملية (الاس تغالل اجملحف أو املغلوط للمضامني الرقابية ،كشف املعطيات
اخلصوصية...اخل).
 رضورة التوفيق بني تكريس حق النفاذ للمعلومة من ّجة وواج احملافظة عىل الرس املهين وفق الفصل 019من اجملةل اجلنائية وعىل املعطيات الاقتصادية والاسرتاتيجية لبعض اجلهات حمل الرقابة خاصة مهنا
تكل الناشطة يف حميط تنافيس واليت قد يلحق هبا نرش التقرير الرقايب املتعلّق هبا أرضارا ل ميكن تداركها
من ّجة أخرى.
وفضال عن الاعتبارات السابقة ،شهد الإطار القانوين املنظم للترصف يف الواثئق ويف املعطيات
الإدارية تغيريا جذراي عرب اإقرار احلق يف النفاذ اإىل املعلومة واذلي مضنه رصاحة الفصل  15من دس تور جانفي
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حق ّكرسه و ّنظمه القانون السايس عدد  55لس نة
 5108اس تجابة ملتطلّبات مبادئ املساءةل والشفافية ،وهو ّ
ابحلق يف النفاذ اإىل املعلومة .وقد ّنص هذا القانون يف فصهل الساد
 5107املؤرخ يف  58مار  5107املتعلّق ّ
يتعني عىل الهيالك اخلاضعة لحاك هذا القانون أن تنرش ّ
عىل ان ّه " ّ
وحتني وتضع عىل ذمة العمو بصفة دورية ويف
شّك قابل لالس تعامل املعلومات التالية )...( :تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايري املهن ّية ادلولية".
وبناء عىل ذكل ،وتطبيقا ملضامني الفصل  7من القانون عدد  55لس نة  5107سالف اذلكر (اذلي ولنئ
تنص عىل نرش التقارير ف إان ّه
مكّن هيالك الرقابة من جتاوز الفراغ القانوين احلاصل سابقا بسب غياب قاعدة قانونية ّ
يتطل املزيد من التوضيح) ،سعت الهيئة العليا ابلتعاون والتنس يق مع هيالك الرقابة العامة الثالثة اإىل اإيالء هذه
املسأةل العناية الالزمة وذكل عرب مزيد التعجيل بتحديد النظا القانوين اذلي سينجم عن قانون النفاذ للمعلومة
خبصوص تقارير الرقابة وتقارير املتابعة يف ّاجتاه ضبط الجال والصيغ املتاحة لنرش التقارير الرقابية وحتديد الضوابط
واملعايري اليت ّ
يتعني مراعاهتا أثناء معلية النرش مبا يضمن حامية املعطيات الشخصية واملعطيات اخلاصة ببعض
الزتود
املؤسسات واملنشأت مبا فهيا تكل اليت تكتيس صبغة اإسرتاتيجية واقتصادية أو تكل اليت هت ّم احلرفاء و ّ
للمؤسسة فضال عن املعطيات اليت ميكن أن يؤدّي النفاذ
والزتويد واليت قد ّ
ميس كشفها للعمو من القدرة التنافس ية ّ
لها اإىل أاثر سلبية عىل الترصف وقد يمت اس تغالل بعضها يف التشهري مبسؤولني أو جبهات مع ّينة أو يف الضغط عىل
املترصفني والتأثري عىل قراراهتم.
ّ
و ّمت يف هذا الس ياق ،وبناء عىل نتاجئ أعامل فريقي التفكري الذلين مت تكويهنام عىل مس توى الهيئة العليا
وضام ممثلني عن هيالك الرقابة العامة واملتابعة ولكّفا بدراسة اجلوان القانونية املتعلقة بنرش التقارير وضبط املعايري
تويخ المتش القايض بعد نرش التقارير الرقابية بر ّمهتا خاصة وأهنا عديدة ومتنوعة
ذات العالقةّ ،مت التفاق عىل ّ
التوصل اإلهيا حس اإجراءات حتاورية
حبس تنوع وتعدّ د املها الرقابية ويه تضم معطيات ومالحظات هنائية ّمت ّ
وتفاوضية سس تغرق وقتا وتتطل ابلتايل حزيا زمنيا للصياغة والإعداد للنرش عىل حنو يضمن الشفافية من ّجة
وحقوق الطراف املعنية هبا من ّجة أخرى ،ويف املقابل ،والزتاما مبقتضيات الشفافية والنجاعةّ ،مت اإقرار اعامتد
صيغة التقارير التأليفية الس نوية اليت سشمل املها الرقابية املنجزة ويمت اإعداده ّا من قبل الهيئة العليا وهيئات الرقابة
العامة الثالث ّ
خيصها وما يرجع لها ابلنظر ،وفق متطلبات اجلودة واملعايري والضوابط املتعارف علهيا يف
لك يف ما ّ
جمالت الرقابة واملتابعة.
ومواصةل لل ّ
متش املذكور قامت الهيئة العليا خالل شهر ماي  5107مبراسةل سلط الإرشاف اليت ترجع
لها هيالك الرقابة العامة ابلنظر أنذاك ويه عىل التوايل ّ
لك من الوزارة امللكفة ابحلومكة وماكحفة الفساد سابقا ووزارة
املالية والوزارة امللكفة بأمالك ادلوةل وذكل للحصول عىل الإذن ابستيفاء شلك ّيات اس تصدار النص الرتتييب اذلي
مت اإعداده لتنظمي معلية النرش وحتديد الضوابط املعمتدة ومت م ّد الوزراء املعنيني مبرشوع النص املذكور مرفقا مبذكرة
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رشح الس باب .وجتدر الإشارة اإىل أن ّه ولنئ حصلت الهيئة العليا عىل املوافقة الكتابية لّك من وزارة املالية ووزارة
أمالك ادلوةل والشؤون العقارية فاإهنا قد جوهبت بغياب الر ّد من قبل الوزارة امللكفة مباكحفة الفساد ابعتبارها سلطة
ا إلرشاف أنذاك عىل هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية وهو ما ترتّ عنه عد اس تكامل مسار اس تصدار المر
املذكور اإىل حدّ هذا التارخي.
ويقتيض ّ
خص املسأةل ابلعناية الرضورية لس تكامل مسار تقنني وتنظمي نرش تقارير الرقابة العامة
لك هذا ّ
واملتابعة عىل حنو ما ذكر أعاله وذكل عرب متكني الهيئة العليا وهيئات الرقابة العامة الثالث من استيفاء مجيع
ينص
الإجراءات املتعلقة ابس تصدار النص الرتتييب اذلي مت اإعداده يف الغرض (انظر امللحق عدد  )....وهو اذلي ّ
رصاحة عىل نرش التقارير التأليفية الس نوية الصادرة عن الهيالك املذكورة طبقا للضوابط واملعايري املض ّمنة بأحاك
النص ذاته.
ّ

 -8اإصالح وظيفة متابعة التقارير الرقابية:
يف اإطار السعي اإىل تفعيل دورها يف احلفاظ عىل أموال اجملموعة الوطنية وحتسني الترصف العمويم
الترصف الرش يد ،واصلت الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية خالل س نة  5102أعاملها
وتكريس مقومات احلومكة و ُّ
املتعلقة بدمع متوقعها مضن املنظومة الرقابية احلالية 0وذكل خاصة عرب اس تكامل اإجراءات اس تصدار المر الرتتييب
املتعلّق بتنظميها الإداري واملايل وتنظمي سري العمل هبا مبا يتالء ومتطلبات النجاعة والفعالية يف خمتلف الوظائف
اليت تؤ ِّّمهنا وعىل رأسها متابعة تقارير دائرة احملاس بات وهيالك الرقابة العامة.
وقد ّمت يف هذا الس ياق تكوين جلنة تفكري حول "تطوير منظومة الرقابة الإدارية واملالية" عىل مس توى
رئاسة امجلهورية بتارخي  11مار  5107ترأسها الوزير املستشار املمث ّل الشخص لرئيس امجلهورية و ّ
مضت 12
أعضاء ومه  :مستشاران دلى رئيس امجلهورية (ملكّفان عىل التوايل ابمللفات الفردية ابملصاحل القانونية وابلشؤون
الاقتصادية واملالية) ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية وملكّفان مبه ّمة دلى هذه الهيئة .وقد تولّت هذه
اللجنة تدار ووضع الصيغة الهنائية ملرشوع المر الرتتييب سالف اذلكر هبدف اإعادة النظر يف سس يري الهيئة ويف
تنظميها ( امللحق عدد .)15

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

تتكون منظومة الرقابة ا إلدارية واملالية لدلوةل من الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية وهيئات الرقابة العامة ويه هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية برئاسة احلكومة وهيئة الرقابة العامة للاملية بوزارة املالية وهيئة الرقابة العامة
َّ
تضم التفقدايت الإدارية واملالية مبختلف الوزارات  ،اإضافة اإىل دائرة احملاس بات اليت لها سلطة قضائية وصالحيات رقابية.
لمالك ادلوةل والشؤون العقارية بوزارة أمالك ادلوةل والشؤون العقارية .كام ّ
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وتض ّمن مرشوع هذا المر بعض الحاك الرامية اإىل معاجلة النقائص التنظميية والإجرائية عىل مس توى
الترصف يف الوسائل املاديّة والبرشيّة
سري الهيئة وحتسني أسالي العمل املعمتدة دلهيا وتطوير مناجه املتابعة وتطوير ّ
املتوفّرة فضال عن تعزيز قدراهتا عرب التكوين .كام يض ّم هذا املرشوع فصول هتدف اإىل متكني الهيئة من صالحيات
تول لها املسامهة الف ّعاةل يف ترش يد الترصف العمويم وحتسني الداء وحامية املال العا ّ .
موسعة ِّّ
متابعة ومساءةل َّ
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املالحق
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امللحق عدد :10

مرشوع أمر حكويم يتعلّق
بتنظمي معل ّية نرش تقارير الرقابة العامة وتقارير املتابعة

ا ّإن رئيس احلكومة،
ابقرتاح من رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية،
وبعد ّ
الاطالع عىل ادلس تور،
املؤرخ يف  57جويلية  5118واملتعلّق حبامية املعطيات
وعىل القانون السايس عدد  71لس نة ّ 5118
الشخصية،
ابحلق يف النفاذ اإىل
املؤرخ يف  58مار  5107واملتعلّق ّ
وعىل القانون السايس عدد  55لس نة ّ 5107
وخاصة الفصل  7منه،
املعلومة ّ
املؤرخ يف  11ماي  0991واملتعلّق ابلهيئة العليا للرقابة الإدارية
وعىل القانون عدد  21لس نة ّ 0991
واملالية،
املؤرخ يف  08نومفرب  5100واملتعلّق مباكحفة الفساد،
وعىل املرسو الإطاري عدد  051لس نة ّ 5100
املؤرخ يف  2جانفي  0985واملتعلّق ابلنظا السايس اخلاص بأعضاء
وعىل المر عدد  7لس نة ّ 0985
الرقابة العامة للاملية وعىل مجيع النصوص اليت نقحته أو متمته وخاصة المر عدد  251لس نة  5111املؤرخ يف 59
فيفري ،5111
املؤرخ يف  10ماي  0990واملتعلّق بتنظمي ومشمولت هيئة الرقابة
وعىل المر عدد  885لس نة ّ 0990
وخاصة المر عدد  701لس نة
العامة لمالك ادلوةل والشؤون العقارية وعىل مجيع النصوص اليت نقحته ومت ّمته ّ
املؤرخ يف  2أفريل ،5111
ّ 5111
املؤرخ يف  09أفريل  0991واملتعلّق ابلهيئة العليا للرقابة الإدارية
وعىل المر عدد  917لس نة ّ 0991
واملالية،
وعىل المر عدد  1515لس نة  5101مؤرخ يف  05أوت  5101واملتعلّق بتنظمي ومشمولت هيئة الرقابة
العامة للمصاحل العمومية وبضبط النظا السايس اخلاص بأعضاهئا،
وعىل المر الرئايس عدد  017لس نة  5107املؤرخ يف  57أوت  5107واملتعلّق بتسمية رئيس احلكومة
وأعضاهئا،
وعىل رأي احملمكة الإدارية،
وبعد مداوةل جملس الوزراء،
وبعد اإعال رئيس امجلهورية،
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يصدر المر احلكويم اليت ّنصه:
الترصف يف الموال
الفصل ال ّول :يندرج هذا المر يف اإطار تعزيز مبادئ احلومكة والشفافية واملسائةل يف ّ
العمومية وإادارة الشأن العا ّ  ،وهيدف اإىل تنظمي نرش التقارير التأليفية الس نوية للرقابة والتقيمي اليت تعدّ ها لك من
هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية وهيئة الرقابة العامة للاملية وهيئة الرقابة العامة لمالك ادلوةل والشؤون العقارية
وكذكل التقارير التأليفية الس نوية للمتابعة اليت تعدّ ها الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية.
الفصل ّ :5
تتوىل هيئات الرقابة العامة نرش تقاريرها الرقابية مضن تقارير تأليفية س نوية ي ّمت اإعدادها وفقا
للمعايري ادلولية املعمول هبا يف جمال الرقابة وذكل يف أجل أقصاه الثالثية الثالثة من الس نة املوالية للس نة اليت مشلها
التقرير .وتنرش هذه التقارير عىل املواقع الإلكرتونية الرسية للوزارات اليت ترجع لها الهيئات املذكورة ابلنظر.
كام ميكن لهذه الهيئات نرش تقارير خصوصية تتعلّق ابلتدقيق والتقيمي أو بنتاجئ اختبارات وذكل عند
الاقتضاء.
الفصل ّ :1
تتوىل الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية اإعداد ونرش تقرير تأليفي س نوي حيتوي عىل نتاجئ أعاملها
يف جمال متابعة تقارير الرقابة والتقيمي وذكل يف أجل أقصاه الثالثية الثالثة من الس نة املوالية للس نة اليت أع ّد بعنواهنا
التقرير .وينرش هذا التقرير عىل املوقع الالكرتوين الرسي للهيئة.
الفصل  :8تراعى عند نرش التقارير التأليفية الس نوية لهيالك الرقابة العامة والهيئة العليا للرقابة الإدارية
واملالية املبادئ واملقتضيات التالية:
 وضوح املعطيات املض ّمنة ابلتقارير وقابل ّيهتا للفهم، دقّة البياانت واملعطيات املقدّمة، الزتا املوضوعية يف تقيمي أداء اجلهة اخلاضعة للرقابة،ابلترصف،
 حتديد املسؤوليات وقابلية اإس ناد الخطاء املتعلّقة ّ حامية املعطيات الشخصية، حامية املعطيات الإسرتاتيجية اخلاصة ابلهيالك واملنشأت اليت مشلهتا أعامل الرقابة واملتابعة.الفصل : 2رئيس احلكومة ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية ووزير املالية ووزير أمالك ادلوةل
والشؤون العقارية ملكّفون ،لك فامي خيصه ،بتنفيذ هذا المر احلكويم اذلي ينرش ابلرائد الرسي للجمهورية
التونس ية .
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امللحق عدد :15
مرشوع أمر حكويم يتعلق ابلتنظمي الإداري واملايل
للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية وبسري معلها
ا ّإن رئيس احلكومة،
وابقرتاح من مدير ادليوان الرئايس ،
وخاص ًة الفصل  95منه،
وبعد ال ِّّإطالع عىل ادلس تور ّ
وعىل القانون عدد  8لس نة  0978املؤرخ يف  8مار  0978واملتعلق بتنظمي دائرة احملاس بات وعىل مجيع
النصوص اليت نقحته ومتمته وخاصة القانون السايس عدد  1لس نة  5118املؤرخ يف  59جانفي ،5118
وعىل القانون عدد  80لس نة  0971املؤرخ يف  10ديسمرب  0971واملتعلق ابإصدار جمةل احملاس بة
العمومية وعىل مجيع النصوص اليت نقحته ومتمته،
وعىل القانون عدد  005لس نة  0981املؤرخ يف  05ديسمرب  0981و املتعلّق بضبط النظا السايس
العا لعوان ادلوةل وامجلاعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعىل مجيع النصوص اليت نقحته
ومتمته،
وعىل القانون عدد  21لس نة  0991املؤرخ يف  1ماي  0991واملتعلّق ابلهيئة العليا للرقابة الإدارية
واملالية وخاصة الفصل  1منه،
وعىل القانون عدد  32لس نة  2015املؤرخ يف  17أوت  5102املتعلّق بضبط الوظائف العليا طبقا
لحاك الفصل  78من ادلس تور،
وعىل المر عدد  7لس نة  0985املؤرخ يف  2جانفي  0985واملتعلق ابلنظا السايس اخلاص بأعضاء
الرقابة العامة للاملية وعىل مجيع النصوص اليت نقحته ومتمته،
وعىل المر عدد  0171لس نة  0991املؤرخ يف  08جوان  0991واملتعلق بتنظمي وزارة أمالك ادلوةل
وعىل مجيع النصوص اليت نقحته ومتمته،
وعىل المر عدد  281لس نة  0990املؤرخ يف  0أفريل  0990واملتعلق ابلتنظمي الهيلكي لوزارة ادلاخلية،
وعىل المر عدد  227لس نة  0990املؤرخ يف  51أفريل  0990واملتعلق بتنظمي وزارة املالية،
وعىل المر عدد  885لس نة  0990املؤرخ يف  10ماي  0990واملتعلق بضبط النظا السايس اخلاص
بأعضاء هيئة الرقابة العامة لمالك ادلوةل والشؤون العقارية وعىل مجيع النصوص اليت نقحته ومتمته،
و عىل المر عدد  917لس نة  0991املؤرخ يف  09أفريل  0991واملتعلّق ابلهيئة العليا للرقابة الإدارية
واملالية،
وعىل المر عدد  1515لس نة  5101املؤرخ يف  05أوت  5101واملتعلق بتنظمي ومشمولت هيئة الرقابة
العامة للمصاحل العمومية وبضبط النظا السايس اخلاص بأعضاهئا،
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وعىل المر الرئايس عدد  017لس نة  5107املؤرخ يف  57أوت  5107واملتعلق بتسمية رئيس احلكومة
وأعضاهئا،
وعىل المر احلكويم عدد  570لس نة  5107املؤرخ يف  5مار  5107واملتعلق ابإحداث وزارة الوظيفة
العمومية واحلومكة وماكحفة الفساد وإاحلاق هيالك هبا،
وعىل رأي وزير املالية،
وعىل رأي احملمكة الإدارية،
وعىل مداوةل جملس الوزراء وبعد اإعال رئيس امجلهورية،
يصدر المر اليت ُّنصه:
العنوان ال َّول:أحاك عا َّمة
الفصل:1هيدف هذا المر اإىل ضبط التنظمي الإداري واملايل للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية وسري معـلها طبقا
املؤرخ يف  1ماي .0991
للفصل  1من القانون عدد  21لس نة َّ 0991
ويقصد ابملصطلحات التالية عىل معىن هذا المر:
 الهيئة العليا :الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية. هيئات الرقابة العامة :هيئة الرقابة العا َّمة للاملية وهيئة الرقابة العا َّمة للمصاحل العمومية وهيئة الرقابة العا َّمةلمالك ادلوةل والشؤون العقارية.
 التفقدايت الوزارية :التفقُّدايت الإدارية واملالية للوزارات.الفصل  :5متار الهيئة العليا هماهما يف كنف احلياد والزناهة والاس تقاللية وسسهر عىل تكريس علوية القانون
الترصف فهيا وسسامه يف جتس مي
وتطبيق مبادئ احلومكة الرش يدة وحامية الموال واملمتلاكت العمومية وترش يد ّ
س ياسة ادلوةل يف جمال ماكحفة الفساد والتوق من حدوثه وسساعد الهيالك العمومية عىل تطوير أسالي ومناجه
الترصف العمويم طبقا للمامرسات الفضىل واملعايري املتعارف علهيا .و ّ
خاصة :
تتوىل يف اإطار مشمولهتا َّ
 التنس يق بني برامج تدخُّالت هيئات الرقابة العامة و التفقدايت الوزارية لتاليف ازدواجية تدخُّالهتا وضامندوريّة أفضل لرقابة الهيالك العموميَّة والهيالك املنتفعة بدمع معويم ،ويُرا َعى يف ذكل برانمج حممكة
احملاس بات .وميكن للهيئة اقرتاح اإدراج هم َّمات رقابة وتقيمي عند الاقتضاء.
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 دراسة ومتابعة تقارير ٍّّلك من حممكة احملاس بات وهيئات الرقابة العامة ،وتقدمي التوصيات الكفيةل بتاليف
الترصف ومتابعة تنفيذها .كام ميكهنا دراسة واس تغالل تقارير التفقُّديَّـات الوزارية
النقائص وحتسني طرق ُّ
ومتابعهتا.
 تنظمي الندوات وامللتقيات ودورات التكوين والرسلكة لفائدة الإطارات العليا للرقابة الإدارية واملاليةواملترصفني العموميني.
العنوان الثاين:التنظمي الإداري
تتكون الهيئة العليا من :
الفصل َّ : 1
 رئيس الهيئة الـعـليـا . رئيس هيئة الرقابة العا َّمة للاملية، رئيس هيئة الرقابة العا َّمة للمصاحل العمومية، رئيس هيئة الرقابة العا َّمة لمالك ادلوةل والشؤون العقارية، املتفقد العا ملصاحل وزارة ادلاخلية، املتفقد العا لوزارة الشؤون احمللية، رئيس هيئة مراقيب ادلوةل، رئيس الهيئة العا َّمة للمزيانية،املؤسسات واملنشأت العمومية،
 املدير العا لوحدة متابعة تنظمي َّ املدير العا للمحاس بة العمومية والاس تخالص، املدير العا للمساهامت العمومية بوزارة املالية، مم ِّثّل عن حممكة احملاس بات.ولرئيس الهيئة اس تدعاء لك خشص يرى فائدة يف حضوره.
ئيس الهيئة العليا مبقتف  أمر رئايس.
الفصل  : 8يُ َّ ُ
عني ر ُ
الفصل  : 2يسهر رئيس الهيئة العليا عىل سري أعاملها ويرأ جلساهتا وحيف واثئقها وهو املمثل القانوين لها.
خاص ًة الصالحيات التالية:
وميار الرئيس يف نطاق املها املوكوةل اإليه َّ
 التس يري الإداري واملايل للهيئة العليا ، ضبط جدول أعامل جلسات الهيئة العليا ودعوهتا اإىل الانعقاد،129
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 ا إلرشاف عىل اإعداد مرشوع الربانمج العا لتدخالت هيئات الرقابة العامة والتفقدايت الوزارية، ا إلرشاف عىل دراسة التقارير الواردة عىل الهيئة العليا ،اك إلرشاف عىل اإعداد مشاريع مذكرات املتابعة، ا إلرشاف عىل اإعداد التقرير الس نوي.ـفون بـمأمورية من ذوي الاختصاص و الـخربة لإعداد العامل ذات
الفصل  : 7يُ َعــيَّ ُ
ــن مبقتف  أمر رئايس ُملكَّ َ
العالقة مبها الهيئة العليا كام مت ضبطها ابلفصل الثاين من القانون عدد  21لس نة .0991
الفصل  : 7تعقد الهيئة العليا جلساهتا َّمرة َّ
لك شهر و ُكـلَّـ َما دعت احلاجة اإىل ذكل بطل من رئيسها طبقا جلدول
أعامل يُو َّجـ ُه قبل س بعة أاي عىل القل اإىل مجيع أعضاهئا مصحواب جبميع الواثئق املتعلقة ابملسائل املدرجة به  .ول
تكون مداولت الهيئة العليا حصيحة اإل حبضور س بعة من أعضاهئا عىل الق ّل وتتّخذ قراراهتا ابلتوافق وعند
الاقتضاء بس بعة أصوات عىل القل .وحيرض امللكفون مبأمورية جلسات الهيئة العليا دون املشاركة يف اتاذ
القرارات أو التصويت علهيا.
العنوان الثالث  :التنظمي املايل
الفصل  : 8تُ ِّع ُّد الهيئة العليا مرشوع مزيانيهتا الس نوية وحتيهل اإىل رئاسة امجلهورية .ويضبط قانون املالية الاعامتدات
الس نوية اليت ترصدها ادلوةل لها .وتكون مزيانية الهيئة العليا ملحقة ترتيبيا مبزيانية رئاسة امجلهورية وتضع قواعد
رصفها ومسك حساابهتا اإىل َّ
جمةل احملاس بة العمومية.
تتكون املوارد املالية للهيئة العليا من الاعامتدات اليت ترصد لها من مزيانية ادلوةل و املداخيل املتأتية من
الفصل َّ : 9
تتحصل علهيا بعد موافقة سلطة ا إلرشاف .
نشاطها وكذكل من املنح والهبات واملساعدات اليت ميكن أن َّ
رص ِّف ونفقات الـتَّجه ِِّّزي .
وتمتث َّل مصاريف الهيئة العليا يف نفقات الـتَّ ُّ
الفصل  : 01رئيس الهيئة العليا هو المر ابلرصف وميكن هل تفويض اإمضائه.
العنوان الرابع  :سري معل الهيئة
الفصل َّ : 00
تتوىل الهيئة العليا مناقشة وإاقرار:
 الربانمج الس نوي العا لتدخُّالت هيئات الرقابة العا َّمة والتفقُّدايت الوزاريَّة، برانمج العمل الس نوي للهيئة العليا ، مذكَّرات متابعة تقارير الرقابة ، التقرير الس نوي لنشاط الهيئة العليا.130
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كام ميكن لرئيس الهيئة العليا أن يعرض عىل مداولهتا مواضيع وبرامج ذات عالقة بوظيفيت الرقابة
الترصف العمويم والوقاية من الفساد .وتُدَ َّو ُن مداولت الهيئة العليا يف
واملتابعة ،وبتطوير أسالي احلومكة و ُّ
حمارض تقع املصادقة علهيا من قبل أعضاهئا.
الفصل  : 05جي عىل هيئات الرقابة العا َّمة والتفقُّدايت الوزارية أن حتيل برامج معل س نوية اإىل الهيئة العليا قبل
َّ
موّف شهر ديسمرب من لك س نة وذكل لغرض التنس يق وضبط الربانمج الس نوي العا لتدخُّالهتا.
وتبـتُّ الـهيئة العليا يف ما قد تقرتحه الوزارات من اإجراء معليات مراقبة من قبل هيئات الرقابة العا َّمة
لبعض املصاحل أو الهيالك اخلاضعة إلرشافها.
ويف صورة قيا هيئات الرقابة العا َّمة والتفقُّدايت الوزارية مبهامت رقابية خارج الربانمج املصادق عليه ،ي ُّمت
اإعال الهيئة العليا بذكل وجواب يف أجل أقصاه شهر من اترخي صدور الإذن ابمله َّمة.
الفصل  : 01حتيل حممكة احملاس بات تقريرها الس نوي اإىل الهيئة العليا اإثر تقدميه اإىل السلط املنصوص علهيا ابلفصل
 007من ادلس تور .وجي عىل هيئات الرقابة العا َّمة والتفقُّدايت الوزارية أن تُـ ِّم َّد الهيئة العليا بتقاريرها يف أجل
أقصاه شهر من اس تكامل اإعدادها يف صيغهتا الهنائية.
الفصل  : 08جي عىل هيالك الرقابة العا َّمة والتفقُّدايت الوزارية م َّد الهيئة العليا ابلتقارير اليت ِّّ
تعدها حول نشاطها
خالل الس نة املنقضية يف أجل ل يتجاوز الثالثة أشهر الوىل من ِّّ
لك س نة.
الفصل َّ : 02
تتوىل الهيئة العليا دراسة تقارير الرقابة والتفقد وتقدمي توصيات ا إلصالح ومتابعة تنفيذها.كام تقد
الترصف العمويم وإارساء قواعد
الهيئة العليا توصيات ذات صبغة شامةل ل إالصالح هتدف اإىل الإسها يف تطوير ّ
احلومكة الرش يدة والوقاية من الفساد.
ولرئيس الهيئة العليا اإعال رئيس امجلهورية بّك أمر من شأنه أن يشّك اإخالل خطريا يالحظه أثناء دراسة
التقارير.
الفصل  : 07ت ِّلكّ ُف السلطات الإدارية منسقا مع الهيئة العليا يتوىل تيسري هممهتا.
الفصل  : 07عىل الهيئة العليا الاس امتع اإىل ِّّ
مترصف وقعت مراقبته اإذا طل ذكل بعد أن يصبح تقرير الرقابة
لك ِّّ
مترصف أو مسؤول عن الهيّك حم ِّ ّل املتابعة أو اإىل
هنائيا ومت ّت الإجابة عنه كتابيا .كام لها أن تقرر الاس امتع اإىل أي ِّّ
ِّّ
لك خشص هل ارتباط ابمللف.
الفصل  : 08ل ميكن ل ِّّي عض ٍّو أو َ
مـلكَّ ٍّـف مبأموريَّة أو اإطار ابلهيئة العليا التعهُّد ٍّّ
مبلف أو املشاركة يف الاس تقراء
فيه يتعلَّق بشخص ما ِّ ّدي أو معنوي تربطه به مصلحة خشصية أو قرابة عائلية أو أي نوع من العالقات الخرى اليت
قد تتودل مهنا فائد ٌة لنفسه أو لغريه .
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الفصل  : 09تتوىل الهيئة العليا توجيه أس ئةل كتابية اإىل الهيالك حم ِّ ّل املتابعة اليت يتعني علهيا تقدمي اإجاابهتا كتاب َ ًة يف
أجل ل يتجاوز شهرا واحدا من اترخي توصلها هبا .وتكون هذه الإجاابت ُم َعلَّةل و ُمدَ َّمعة بواثئق الإثبات الالزمة
ابلرس املهين.
و ُمقَدَّمة حس الصيغة املطلوبة .و ل ميكن جماهبة الهيئة العليا ّ ِّ
الفصل  : 51تُو ِّ ّجه الهيئة العليا تذكريا وحيدا اإىل الهيّك اذلي ل حيرت الجال احملدَّدة للر ِّ ّد ومتنحه أجال اإضافيا ل
يتجاوز امخلسة عرش يوما مع اإعال سلطة ا إلرشاف َّالر ِّاجع اإلهيا ابلـنَّظر .
وتنرش الهيئة العليا مضن تقريرها الس نوي قامئة يف الهيالك اليت ل ِّّمتدها ابلردود املطلوبة يف الجال احملددة.
الفصل  : 50تُ ِّع ُّد الهيئة العليا تقريرا س نواي حول نشاطها يرفع اإىل رئيس امجلهورية ورئيس جملس نواب الشع
ورئيس احلكومة وينرش مبوقع الواب اخلاص هبا.
العنوان الرابع  :أحاك انتقالية و ختامية
الفصل  :55اإىل حني تركزي حممكة احملاس بات طبقا للفصل  007من ادلس تور،تعمتد التسمية احلالية دلائرة احملاس بات
يف تطبيق الفصول  5و  1و 01من هذا المر.
املؤرخ يف  09أفريل  0991املتع ِّلّق ابلهيئة العليا للرقابة
الفصل  :51تلغى أحاك المر عدد  917لس نة َّ 0991
الإدارية واملالية.
الفصل  :58الوزراء ومدير ادليوان الرئايس مـلكَّفون ٌّ
خيصه بتنفيذ هذا المر اذلي ينرش ابلرائد الرسي
لك فامي ُّ
للجمهورية التونس ية.
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مت ّت املصادقة عىل هذا التقرير
من قبل جملس الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية
جبلس ته املنعقدة يو  02نومفرب 5107
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