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 بسم هللا الرحامن الرحمي
 تـــوطئــــة

  
 
 

ذ آ ن آ وان رفع التقرير الس نوي اإىل س يادة رئيس امجلهورية حـ    ل ــة  و اإ ل عامل الـهيئة العليا للرقابة   ْوص 

ـِزم   2014 الإدارية و املالية عن س نة ـ  نن احلرص اكن شديدا عىل   ، و تــع َّين  الـتنــقِدمُي هل ، ل القول منطلق ا واإ

ا ، بكيفية آ وجبت  ا للنقاط الإجيابية ومقابلهتا السلبية آ يض  براز  لهيا اإ ل اإ التفكري يف موضوعينة النتاجئ املتوصن

ا  ضفاء النجاعة الـمرجتاة عىل معل هذه الـمؤسسة الـهامة ِمـمن مراجعة النصوص القانونيــــة والرتتيبية الكفيةل بإ

ِلينة  اجتــهدان يف بلورهتا و صياغهتا بعيدا عن آ ي توظيٍف همام اكن ، و ذكل انطالق ا من  آ فرز مقرتحات عـم 

ا عىل مجةل من املعطيات واملؤرشات اإحصائياٍت حقيقيٍة و شفافٍة سوف ن  ــا ، كام و تأ سيس  س تعرضها ِتـب اع 

ا . ا ومبنظومة معل الهيئة خصوص   آ برزْت النقائص احلاصةل و احلائةل دون الارتقاء بملنظومة الرقابية معوم 

نـــه ينبغي تسجيل مسامهة اكفة العاملَّي  ن عداد هذا التقرير وصياغته و توضيبه فاإ ْذ تـمن اإ  بملؤسسة واإ

د رتهبم يف اإجناز ذكل ُُكٌّ من موقعه و يف ح دود جمال اختصاصه، تثـمين ا للعمل ــــــمبختلف آ صنافهم و تعـدُّ

لهيا  اذلي يقومون به وسعهيم اإىل الرفع من مس توى مؤسس هتم يف ظاهرٍة جديرة بلتنويه ل ميكن غري الإشارة اإ

لنءامء والافتاار بذكل ، مع ما ذلكل من انعسا  اإجياي ٍ عىل فالإشادة هبا و يه اليت تربز شعورا معيقا ب

ى الـجهد لـمواهجة متطل ِب ات مرحةل ما بعد الثورة بصعوبهتا  ار  نـــِة هذه الـهيئة ك ُك ٍ ويه اليت بذلت قُـص  مردودي

طار تلق ِي و تداعياهتا و ما آ فرزته من خروجٍ عن نواميِس و ضوابطِ التعامِل مع خمتلف املصاحل الإ  دارية يف اإ

ل معل جملس الهيئة من خالل تقلص عدد امللفات  ل  كثرٌي من التنأ خري يف ورودها مبا عطن ردودها اليت ُس ِ

ٍ آ و ترتيب ٍ قانوِن ٍ عند  طاٍر واقِعي  جياد اإ اِعية اإىل التفكري يف اإ املدروسة ، وهو ما اكن سبب ا مـــــن ال س باب ادلن

ـثُُّلُ كفل جتاالاقتضاء ي طاٍر ساٍم بدليوان الوزاري آ و بملؤسسات العمومية   يف وجوب  وز ذكل ، تــم  تعيَّي اإ

مراسالت الهيئة العليا للرقابة الإدارية و املالية و التنس يق يف شأ هنا بَّي الوزير آ و   تكون هممته متابعة

توصيــــــات الصادرة و تبَّي املوقف املسؤول ال ول عن املؤسسة املعنية و بقية املصاحل قصد الاطالع عىل ال 

آ رسع ال وقات ، مبا يضفي يف  مهنا والسعي احلثيث لتنفيذها آ و حتديد املوقف مهنا مث احلرص عىل الإجابة يف

غفال مواقف عديد الوزارات و املؤسسات  نه ل ميكن اإ ن اعتقادان جناعة  آ كرب عىل معل الهيئة ، ورمغ ذكل فاإ

  هذا الأأ ن .يفيت اكنت مس تجيبة و متفاعةل املعنينة بملتابعة ال
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لِكْن وفيي الـُمق اِبِل  تقتيض الإشارة اإىل ما ملس ناه من تعاون و رغبة صادقة يف تفعيل دور هذه و 

ثُّال  يف هيئات الرقابــــــة العامة الثنالث للمصاحل العمومية  الـمؤسســـة والاقتناع به من طرف آ هجزة الرقابة تـم 

من خالل ما لوحظ من احلرص عىل حضور جمالسها الأهرية   و ل مالك ادلوةل و الأؤون العقارية و للاملية

العليا للرقابة الإداريـــــة  واكفة الاجءامعات املنعقدة مبقرها تنفيذا لربانمج احلكومة املفتوحة اليت مت تعيَّي الهيئة

طارهاملالية و  طار الهيئة جمال ، تضاف اإىل ذكل اجلهة امللكفة بلتنس يق يف اإ التفقدايت الوزارية اليت متسكت بإ

ــ لتحركـــها من آ جل تنظ  جراء الإصالحات اليت يراها منتسبـــوها رضورية  للهنوض هبا ، ــــــ ميها و هيلكهتا و اإ

سها ىس دائرة احملاس بات اليت و لنئ مل ينصُّ القانون املنظم لعمل الهيئة عىل عضويهتا يف جمل ــــــــدون آ ن نن

جيابيا عىل هذا  نن روح التعاون اليت آ بدته جعل من ممثلها عنرصا قارا مبا انعكس اإ الأهري اخملصص للمتابعة فاإ

جيابيًّا رمغ بعض الصعوبت  ا نعتربه اإ ثراء  ل يسعنا غري تمثينه ، ُُكُّ ذكل ِمـمن عا و اإ اجمللس و آ ضفى عىل معل تنوُّ

لهيا نن ذكل ل مي  املأار اإ لن اإ ةل لعلًّ آ برزها عدم تالمم النصوص املنظمة لعمل ، اإ كن هل بج  النقائص الـُمسجن

الهيئة والواقع الراهن اذلي تعيأه بالدان و خاصة واقع ما بعد الثورة ، كــُنصوٍص حالت دون توس يع 

ايل ـهتا ، وبلتن الـــتدخُّ   الاعتقاد بحلاجة الأديدة اإىل مثل ذكل لضامن مزيد النجاعة عىل صالحياهتا رمغ جازم

مرشوع  مأريا يف هذا الصدد اإىل، الوقت لنظرها ودراس هتا و اختاذ القرارات املناس بة يف خصوصها  ةِ ـــون  ــنُ يْ ح  

عداده س نة واذلي اس هتدف يف مــا اس هتدفه توحيد هياُك الرقـــــابة لكها ـ عـــدا دائرة  2012 القانون الواقع اإ

ذ مل يقع نظره من ي  ــ من س  ـ لف مُ ــــمبخت  احملاس بات ـ اهتا ، هذا املرشوع اذلي مل يتجاوز اإىل مرحةل التطبيق ، اإ

ْتـُلُ مبادرات لحقة ، مقابل تسجيل عدم القبول به من عديد ال طراف بل  طرف اجمللس التأ سييس ، ومل تـ 

ٍ من املراقبَّي كحقيقٍة اثبتٍة تقتيض ال مانة و املوضوعية ا ، مبا اس تدعى وقفة تأ مل ذكره  وحىت من طرف شق 

ا الــُميِضُّ يف ادلفاع عن   2014 مار  24 داخل الهيئة بعد تسمييت عىل رآ سها يف ارتأ يناها داخل الهيئة  من فاإ

، اإىل جان   ك ــُكــل ٍ ذكل املرشوع رمغ الصعوبت احمليطة واذلي ل هيم الهيئة وحدها بل املنظومة الرقابية 

ًّــــا و تأــريعيًّا ،ــــــــــــــــــاملؤثرة بال جدال ومهنـــا خصوصا آ حصاب العديـــد ال طراف ال خرى  آ و   قرار تنفيذي

طار  صالح و ترتي  بيت الهيئة ادلاخيل ملواهجة حتدايت املرحةل لتكون آ كرث فاعلية  يف اإ التفكري يف املبادرة بإ

، ليمت   حلجم املسؤولية يف اختاذ هذا القرار آ و ذاك الواقع احلــــــايل ، و هو ما اس تغرق وقتا غري قصري نظرا

ل بعد نقاشات مس تفيضة و معل كبري  ليه اإ يف ال خري تقرير اختيار الفرضية الثانية ، كقراٍر مل يقع التوصل اإ

ر  من طرف سلطة الإرشاف ومن بعدها الـجهاِت و ادلن  ه للنظرـــــا لعرضرتاحـــ  ـــاق، الهيئةجملس صل  

وُر املوكول لهذه الهيئة  ة رجاء  املعني طٍ  يُؤدنى معه ادلن س  ل ٍ و  التوصل اإىل ما يكفل حتقيق الغاية الـمرجتاة ، يِف ح 

ــا ي ُد التن  ـلْهـُـم  ا  اذلين مل ت ط  ــَّْيِ قانوان  وآ ْمر  اِلــي ِ هْي ا الــح  يِر ْحِويِر آ ِو التنْطو كام ينبغي هل آ ن يُؤدنى يف ظل ِ قُُصوِر ن صن

اِهنِ  ْضِعه ا الرن قاِبينِة ك ُك ٍ ِبو  ن  . ُمنُْذ ُصُدوِرمه ا ، ومبا ل يؤث ُِر يف املنظومِة الرن ن نن ال مانة تقتضيين القول واإ ه وهكذا فاإ

ٌة آ قانهبا وتقريِر ما ينبغي تقريُرهُ املسأ ةل من خمتلف جو ل ميكن بقاء الوضع عىل حالته يف مغي  دراسة  ولُه ا ، لكـم 

 .ا ْميِض و  
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ا ارت أ يــن ا الاْسه اب  يف رشحه يف   هِد  به مضموهنا ِمـمن ـــْوِطئ ُة مل يُكْن ذِلكِل  غرُي سب ٍ  ش  ال ِت الــتـن ْذ ط  واإ

ل ِ آ حصاِب القرار عليه ف ي ْس  ِة و ال مانِة يف نْقِل الواِقعِ مَك   ُهو  ع ل ْيِه ابِْتغ اء  د  ارح  طاِر الـحرِص عىل الـُمص  هُل  علهيم اإ

ُّــال  يف دراسة  ــث ثْــــِر عن مالمح هذا التقرير تــم  ، حديث ا بلإ وِري ِ ائِِ  والـَّضن  12تقريرا مهنا  73اخت ِ اذ  القراِر الصن

طار متابعة آ وىل و  بقية متعلقة مبلفات س بق للهيئة الرشوع يف متابعهتا خالل الس نوات املاضية ومل  61يف اإ

ـمعنـينة تدابري الإصالح الـُموَص  بختاذها، و قد مشـــلت هذه املتابعة التقرير السابع تس تمكل اجلهات ال 

والعرشون  دلائرة احملاس بات وعددا من تقارير هيئات الرقابة العامة وبعض تقارير التفقدايت الوزارية وفق 

من مجموع التوصيات  %75الح تسجيل بلوغ النس بة امجللية لالإص  آ مهيهتا، وقد آ نتجت ال عامل املرشوع فهيا

عند املتابعة  %87بلنس بة للمتابعة ال وىل و %46املضمنة بتقارير الرقابة والتفقد، وتراوحت تكل النس بة بَّي 

هناء املتابعة يف خصوص مخسة  السادسة وفق ما تربزه جداول التقرير الإحصائية ، مقابل تقرير جملس الهيئة اإ

الإصالحات موضوعها آ و بلغ مثلها مراحل متقدمة اْكـُتـفي  معها بتعهيد اجلهات ( اســُتمْكلت 15عرش تقريرا ) 

 اخملتصة مبتابعة استيفاهئا .
 

هذا من هجة ومن هجة آ خرى فقد اكن للتوصيات مساهنا صل  هذا التقرير اعتبارا ل مهيهتا يف جمال 

ا  ه  ز   ما تعلق بلترصف الإداري واملايل بملراكز ادليبلوماس ية. تــــدارك الإخاللت والــهِن اِت الـُمسجنةل ، لعلن آ ْبر 
 

 تكل مالمح هذا التقرير و خطوطه العريضة آ ردان اس هتالهل هبا، يف مضموٍن تــمن تبويبه اكل تــي:

 

           نأاط الهيئة يف جمال دراسة تقارير الرقابة و التفقد و متابعهتا. : ال ول الباب

 الهيئة يف جمال التنس يق و التعاون ادلويل.نأاط  : الباب الثان

 التوصيات العامــة للهيئة  : الثالث الباب

 اإصالح وظيفة املتابعة  الباب الرابع :

 الواقع و ال فاق ال ول : عنوانال 

 التجس مي القانون لتصورات الإصالح .  الثان : عنوانال 

 اخلامتة

   : املالحــق

 املذكرات التفصيلية. -

 ورشح آ س بابه.مرشوع آ مر  -
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 :اب ال ولـبـ ال 

 اــهـ ت ــ ع ــ اب ــتــ ة وم ابـــــرقــر الـاريــقــة تال دراســــجــي مــة فــئــ ي ـــ ه ـ اط الـ ــأــ ن  
 

، مهنا 1مفصةل بمللحق عدد  تقريرا 73دراسة  2014تول ت الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية خالل س نة 

طار متابعة آ وىل و 12 طار متابعات لحقة مشلت الهياُك واملؤسسات اليت مل تس تمكل  61تقريرا يف اإ تقريرا يف اإ

ع هذه التقار  تدابري الإصالح املس توجبة.  ير حس  جمال الرقابة ومس توى املتابعة، كام ييل:وتتوز 

 

و مشلت املتابعة ال وىل بخلصوص التقرير الس نوي السابع والعرشين دلائرة احملاس بات وتقارير هياُك الرقابة 

 مالحظة 329تقريرا اس تخرجت مهنا الهيئة  12العامة وعددا من تقارير التفقدايت الوزارية. وقد بلغ عدد هذه التقارير 

ر معدلها بـ  خاللت بلرتاتي  اجلاري هبا العمل مت  خبصوصها تسجيل نس بة تدارك قد  تتعلق بنقائص يف الترصف واإ

مت الهيئة بأأ ن النقائص املتبق ية بـ 46% توصية لإصالهحا وتاليف تكرار حدوهثا، مثلام هو مبَّي  بجلدول  177، وتقد 

 جمـال الرقـابة
مس توى 

 املتابعة
 عدد التقارير

النقائص 

 املس تخرجة

التوصيات 

 املقدمة

التوصيات 

املنجزة خالل 

 املتابعة

التوصيات 

  املتبقية

 للمتابعة

مجموع 

النقائص اليت 

 تداركها مت

النس بة 

 الإجاملية

 لالإصالح

دارية  مصاحل اإ

 مركزية وهجوية

 13% 1 7 * 7 8 1 آ ولـى

 82% 178 38 51 94 216 4 لحقـة

مؤسسات معومية 

دارية  ذات صبغة اإ

 50% 52 52 * 52 104 3 آ ولـى

 73% 382 139 46 220 521 14 لحقـة

 جامعات حملية
ـىآ ول  * * * * * * * 

 77% 215 66 25 120 281 6 لحقـة

منأأ ت معومية 

وذات مسامهة 

 معومية

 48% 89 96 * 96 185 7 آ ولـى

 833 163 61 370 996 17 لحقـة
%84 

 مؤسسات معومية

 ل تكتيس صبغة 

دارية  اإ

 * * * * * * * آ ولـى

 267 76 36 183 343 9 لحقـة
%78 

مجعيات وهياُك 

 نفةغري مص 

 31% 10 22 * 22 32 1 آ ولـى

 81% 155 36 24 83 191 6 لحقـة

 قطاعات وحماور
 * * * * * * * آ ولـى

 57% 83 64 18 91 147 4 لحقـة

 اجملــمـــوع
 46% 152 177 * 177 329 12 آ ولـى

 78% 2130 591 264 1181 2721 61 لحقـة

 75% 2282 768 264 1358 3050 73 اجملــمـــوع العــام
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ب حس  الوزارات، واذلي يبَّي    ℅60ن نس بة الإصالح املسجةل منذ املتابعة ال وىل تراوحت بَّي آ   املوايل املبو 

 بلنس بة للهياُك التابعة لوزارة املالية. ℅ 13بلنس بة للهياُك الراجعة بلنظر لوزارة  التعاون ادلويل و

 

الوزارات املعنية بتقارير 

 الرقابة

عدد التقارير 

 حمل متابعة

عدد النقائص املس تخرجة 

 من التقرير

قائص اليت عدد الن

 مت  تداركها
 عدد التوصيات املقدمة

نس بة الإصالح 

 والتدارك

 %45 18 15 33 1 وزارة الأؤون اخلارجية

 13% 7 1 8 1 وزارة الاقتصاد واملالية

 57% 24 32 56 2 وزارة الفالحة 

ـــــــة  وزارة الصـــــــناعة والطاق

 واملنامج
1 12 9 3 %75 

ـــــة  ـــــ باب والرايض وزارة الأ

 واملرآ ة وال رسة 
3 98 35 63 %36 

 55% 19 23 42 1 وزارة الصحة

 29% 25 10 35 2 وزارة الس ياحة

ــــــة  والتعــــــاون  وزارة  التمني

 ادلويل
1 45 27 18 %60 

 46% 177 152 329 12 الــمــجــمــوع
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توصية مل يس تمكل  855ملتابعات الال حقة دراسة وتقيمي الإجراءات املت اذة لتجس مي وواصلت الهيئة خالل ا

 ℅78تقرير رقابة قامت بدراس هتا. وقد بلغت النس بة الإجاملية لالإصالح والتدارك حوايل  61 ــتنفيذها تتعلق ب

 مثلام يربزه اجلدول التايل:

 
 

 

 

 

 مس توى املتابعة

 

 

عدد 

التقارير 

 حمل  متابعة

 

 

  املتابعات الالحقة نتاجئ

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت  

 تداركها

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

عدد النقائص 

املس تخرجة 

 من التقرير

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

عدد التوصيات 

املتبقية من 

 املتابعة السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

عدد 

ت التوصيا

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصالح 

خالل هذه 

 املتابعة

ـــــاجئ املتابعـــــة  نت

 الثانية 
20 701 394 394 160 234 %41 467 67% 

ـــــاجئ املتابعـــــة  نت

 الثالثة
16 870 332 226 58 168 %74 702 %81 

ـــــاجئ املتابعـــــة  نت

 الرابعة
12 502 204 126 24 102 %19 400 %80 

ـــــاجئ املتابعـــــة  نت

 اخلامسة
7 294 112 48 7 41 %15 253 %86 

ـــــاجئ املتابعـــــة  نت

 السادسة
6 354 139 61 15 46 %25 308 %87 

 78% 2130 31% 591 264 855 1181 2721 61 الـمـجـمـوع
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 احلكومةرئاسة  .1

 املتابعة الثالثة: نتاجئ
 

هناء متابعة   2014وقد آ قر  جملس الهيئة العليا للرقابة الإداري ة واملالية خالل س نة     تقريرا مت  اس تكامل  15اإ

ة وال ساس ية آ وُك اإىل سلطات الإرشاف  م هام يف تنفيذ التوصيات الهام  الإصالحات املتعل قة هبا آ و تسجيل تقد 

 ةل التأ ك د من اس تكامل جتس مي تدابري الإصالح اليت رشع يف اإجنازها.املعني ة مواص
 

ع امللفات اليت مشلهتا آ عامل املتابعة حس  سلطة اإرشاف الهياُك واملؤسسات املعنية عىل النحو التايل:  وتتوز 

 موضوع التقرير

 الثالثةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل
 

العدد امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 اتداركه

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

قرار جملس 

 الهيئة

 

عدد 

النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء املتابعة 

 ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح % 

خالل هذه 

 املتابعة

 

تقيمي آ جال اإعداد القوامئ 

املالية من قبل الهياُك 

واملؤسسات واملنأأ ت 

العمومية اليت تمتتع 

مبنحة مبارشة آ و غري 

مبارشة من مزيانية 

 ادلوةل

 مواصةل املتابعة ℅59 17 ℅33 12 6 18 24 29

الترصف يف الرشكة 

اجلديدة للطباعة 

 والصحافة والنرش

 مواصةل املتابعة ℅86 125 ℅38 21 13 34 39 146

  ℅81 142 ℅36 33 19 52 63 175 اجملموع
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عداد القوامئ املالية من قبل الهياُك واملؤسسات واملنأأ ت العمومية اليت تمتتع  توىل جملس الهيئة تقيمي آ جال اإ

الاطالع عىل نتاجئ آ عامل املتابعة الثالثة لتقرير  2014مبنحة مبارشة آ و غري مبارشة من مزيانية ادلوةل خالل س نة

 . اجلديدة للطباعة والصحافة والنرش هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول الترصف يف الرشكة
 

عداد القوامئ املالية من قبل املنأأ ت ال عمومية واملؤسسات العمومية اليت ل تكتيس وخبصوص تقيمي آ جال اإ

دارية واليت تمتتع مبنحة مبارشة آ و غري مبارشة من مزيانية ادلوةل،واصلت الهيئة خالل س نة  متابعة  2014صبغة اإ

ة والرشكة الوطنية محلاية النبااتت والواكةل التونس ية  سات العمومية للصح  التوصيات اليت تقدمت هبا خبصوص املؤس 

 املهين. للتكوين
 

ل هذه الوزارة اإىل استيفاء آ غل  التد ابري املتعل قة فعىل مس توى مصاحل وزارة الصحة بي نت نتاجئ املتابعة توص 

ومة بورقيبة بتنفيذ التوصيات  ال ربع املتبق ية واملتعلقة آ ساسا مبصادقة جمالس الإدارة مبستأفيات شارل نيكول وفط 

 2010و 2009و 2008شاكر بصفاقس عىل القوامئ املالية الهنائية لس نوات بملنس تري واحلبي  بورقيبة والهادي 

ة. هناء متابعة هذا امللف  عىل مس توى وزارة الصح    وتبعا ذلكل آ قر جملس الهيئة اإ

   

لهيا   جناز عدد من التوصيات الراجعة اإ كام بينت املتابعة اس تكامل مصاحل الرشكة الوطنية محلاية النبااتت اإ

قرار متابعة تنفيذ قرارات جملس الإدارة بلنظر والتق دم يف استيفاء ال عامل املتعل قة ببقية التوصيات وذكل من خالل اإ

طارات الرشكة ُك  يف جمال اختصاصه ودمع  كنقطة قارة جلدول آ عامهل واحلرص عىل متابعة هذه القرارات من قبل اإ

جناز ال شغال املتع ة والعمل عىل اإ ل قة بجلرد املادي لل صول وحتيَّي دفرت اجلرد واس تكامل الرشكة بلإطارات اخملتص 

دراج معاجلة  الإجراءات اخلاصة بستأارة لختيار مكت  حماس بات. كام سعت الرشكة اإىل حتيَّي هيلكها التنظميي واإ

عادة هيلكة الرشكة وعرضه عىل جلنة التفكري عداد ملف اإ طار اإ سات  مديونيهتا يف اإ مبتابعة سري نأاط املؤس 

 نأأ ت الراجعة بلنظر لوزارة الفالحة بلإضافة اإىل اختاذ الإجراءات الالزمة خبصوص احلسابت غري املربرة. وامل 
 

داري ة، فقد آ قر  جملس  وبعتبار اس مترار مساعي الرشكة اإىل معاجلة ما تبقى من مسائل حماسبية وتنظميية واإ

 ورة.الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف  عىل مس توى الرشكة املذك
 

آ ما خبصوص الواكةل التونس ية للتكوين املهين فبينت نتاجئ املتابعة سعي هذه ال خرية اإىل استيفاء ال عامل  

ة يف الانطالق يف تنفيذ الصفقة املربمة مع آ حد  املتعل قة بلتوصيات املتبق ية. حيث مت  الرشوع يف تنفيذها خاص 

جناز املرحلتَّي ال وىل  2008-2007-2006لية لس نوات مسات  اخلربة يف احملاس بة لإعداد القوامئ املا واس تكامل اإ

والثانية املمتثةل يف دراسة الوضعية احملاسبية للواكةل واملراكز الراجعة لها بلنظر وحتويل املعطيات احملاسبية بعنوان 

عءامدها واختاذ التدابري من الربجمية الإعالمية القدمية اإىل الربجمية اجلديدة اليت مت ا 2008و  2007و 2006س نوات 

الفنية الالزمة لربط املراكز بلأ بكة الإعالمية للواكةل قصد اس تعامل الربجمية اجلديدة بلتوازي. وسعت الواكةل دمج 

وتسجيل العمليات  2008و  2007و 2006مضن املعطيات احملاسبية بعنوان س نوات  2005آ رصدة الافتتاح لس نة 
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دماج قاعدة  2010و 2009احملاسبية لسنيت  عداد القوامئ املالية اخلاصة هبام واإ بدفاتر احملاس بة ومواصةل آ شغال اإ

ة بلتأ جري صل  الربجمية احملاسبية "مايسرتا" بعد حتديد اخلصوصيات الفنية اليت جي  آ ن تتوفر  املعلومات اخلاص 

ف ظات مراجع حسابت الواكةل لالس تجابة حلاجيات مصاحل الواكةل بلإضافة اإىل العمل عىل رفع حت INSAFبربجمية 

ة يف ما يتعلق بلقيام بجلرد املادي ملمتلسات الواكةل وتسوية احلسابت املتعلقة هبا، وذكل من خالل مصادقة  خاص 

 جملس املؤسسة عىل اإسرتاجتية تطوير نظام الترص ف املعمتد. 
 

 وقد آ قر  جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف لحقا. 
 

جناز  ومن انحية  ل الرشكة اجلديدة للطباعة والصحافة والنرش اإىل اإ توصية  13آ خرى، بي نت املتابعة توص 

سة بلعمل عىل تنفيذ  15ومواصةل تنفيذ  توصيات  6توصية يف حَّي مل يرد يف الإجابة ما يوحض مدى الزتام املؤس 

 آ خرى.
  

مبدآ  املناظرة استنادا اإىل حتديد اإىل  الانتدابت اإخضاع مجيع 2009فقد آ قرت الرشكة بداية من س نة 

مس بق للحاجيات وتولت مراجعة الوضعية املتعل قة بنتفاع بعض ال عوان احلاصلَّي عىل خطط وظيفية مببلغ جزايف 

هناء العمل بملقررات الفردية  بعنوان الساعات الإضافية وحس  املنح املس ندة بصفة خمالفة للقانون بلإضافة اإىل اإ

خضاع ُك املنح والامتيازات اإىل مقرر تأ جري اخلطط الوظيفية اجلاري به العمل  لإس ناد الامتيازات العينية واإ

رة وتدارك النقائص املتعل قة  بتكوين ال عوان وسد  سة. وتولت الرشكة توقيف العمل بملصاريف غري املرب  بملؤس 

سسة اإىل وضع آ طر تعاقدية تنظم الأغور عىل مس توى نأاط الإشهار مع حتيَّي تطبيقة الإشهار. كام توصلت املؤ 

برام اتفاقيات مع اجلدد مهنم والسعي اإىل تسوية وضعية حرفاهئا القداىم  عالقاهتا مع املتعاملَّي معها من خالل اإ

 وضبط نس  التخفيضات وفق آ سقف حمددة لك رمق معامالت حيققه احلريف.
 

حاةل مرشوع النص  املتعلق بضبط الهيك التنظميي لل  عداد كام مت ت اإ رشكة عىل سلطة الإرشاف للمصادقة واإ

عداد جذاذات الوظائف اخلاصة بأ عواهنا يف انتظار اعءامد دليل اإجراءات يأمل  قانون الإطار والانطالق يف اإ

عداد مرشوع قرار  قرار اللجوء اإىل مكت  خمتص  لرتكزي نظام معلومايت مندمج بلإضافة اإىل اإ خمتلف آ وجه نأاطها واإ

س ناد املنح  س ناد ساعات العمل حول اإ ليكون آ داة مرجعية وحيدة يف الغرض مع السعي اإىل التحمك يف مسأ ةل اإ

الإضافية اجلزافية بلإضافة اإىل وضع اإجراءات مكتوبة ومصادق علهيا حتدد الزتامات املسات  اجلهوية وكيفية متابعة 

عداد مرشوع ي  نأاطها من قبل املصاحل املركزية للمؤسسة. ضبط املالمح الكربى لس ياس هتا كام تولت الرشكة اإ

نتاج الصحفي ومواصةل متابعة مأ ل  التجارية مع العمل عىل احلد من تراجع مداخيل الإشهار وحتديد مقاييس الإ

 القضااي اجلزائية املرفوعة ضد اإحدى نيابت الرشكة.
 

جراءات بعضها مت  تنفيذه والبع فادة بختاذه من تدابري اإصالح واإ ض ال خر بصدد ويف ضوء ما مت ت الإ

 التجس مي آ قر  جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف  عىل مس توى الهيئة.
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 وزارة ادلاخلية .2

 نتاجئ املتابعة الثانية:
 

ة للمصاحل  2014مشلت التقارير اليت تناولهتا الهيئة س نة   طار متابعة اثنية تقرير هيئة الرقابة العام  يف اإ

ة للأؤون الإدار  ية واملالية لوزارة ادلاخلية والتمنية احملل ية سابقا و تقرير دائرة العمومية حول الترص ف يف الإدارة العام 

 احملاس بات الساد  والعرشين يف ببيه املتعلقَّي ببدلية بوسامل و بدلية قفصة  وذكل مثلام يربزه اجلدول التايل:

 

 موضوع التقرير

  الثانيةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

 

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

 

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح % 

خالل هذه 

 املتابعة

بعض آ وجه 

الترصف الإداري 

ة واملايل بلإدار 

العامة للأؤون 

الإدارية واملالية 

لوزارة ادلاخلية 

والتمنية احمللية 

 السابقة

هناء املتابعة ℅94 29 ℅88 2 15 17 17 31  اإ

 مواصةل املتابعة ℅43 10 ℅13 13 2 15 15 23 بدلية بوسامل

 مواصةل املتابعة ℅62 40 ℅44 25 20 45 45 65 بدلية قفصة

  ℅66 79 ℅48 40 37 77 77 119 اجملموع
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ة للأؤون الإدارية واملالية لوزارة ادلاخلية والتمن  ية احملل ية سابقا، آ ظهرت فبخصوص الترص ف يف الإدارة العام 

مت هبا الهيئة. جناز القدر ال وفر من التوصيات اليت تقد   نتاجئ املتابعة توف ق الهياُك املعنية يف اإ
 

فقد متكنت وزارة ادلاخلية من اس تصدار حمك ابتدايئ يف القضية اليت مت  رفعها عن طريق امللك ف العام 

 وعدد من مساعديه من آ جل الاستيالء عىل آ موال معومية. بزناعات ادلوةل ضد  وكيل ادلفوعات السابق
 

ة للمحاس بة العمومية والاس تاالص بوزارة املالية اإىل جتاوز الإشسالي ات اليت  اعرتضت  وسعت الإدارة العام 

ف املعنيَّي بَّضورة احرتام  فوعات من خالل تذكري مصاحل آ مري الرص  ايئ لعدد من واكلت ادل  معلي ات اخلمت الهن 

من جمةل  احملاس بة العمومي ة وعقد جلسات معل يف الغرض مع مصاحل الوزارات املعنية  160مقتضيات الفصل 

جراء تدقيق ميدان دلى عدد من والكء ادلفوعات.كام متت دعوة آ مَّي املصاريف دلى وزارة ادلاخلية اإىل تدارك  واإ

جراء خمتلف النقائص اليت مت  الوقوف علهيا والالزتام بلن صوص الق ة للنفقات العمومية واإ تيبي ة املنظم  انوني ة والرت 

ة للمصاريف وآ ماانت املصاريف دلى الوزارات .    معليات تفق د عىل حسابت ال مانة العام 
 

ا عىل مس توى مركز الإعالمية لوزارة املالية،ولضامن سالمة ال نظمة املعلوماتية فقد مت  دراسة وجتربة عدد  آ م 

املتاحة واختيار اإحداها واعءامدها يف مرحةل آ وىل مبنظومة آ دب مركز يقبل تعمميها عىل بقية من طرق التأفري 

فراد ُك فين  حبساب خاص ) ( ميك ن من تعق   وحتديد التدخالت compteoracleاملنظومات بلإضافة اإىل اإ

اإىل الإعالم الفوري بنهتاء  والنفاذ اإىل احلاسوب املركزي ودعوة مجيع املس تعملَّي عرب شاشة الاس تقبال للمنظومة

 املهام ل ي سب  من ال س باب لتفادي وقوع جتاوزات. 
 

هناء متابعة هذا  قرار اإ جناز التوصيتَّي املتبقيتَّي ، مت اإ م يف اإ وتبعا لس تكامل تنفيذ آ غل  التوصيات والتقد 

املرفوعة ضد آ مر الرصف وعدد من  امللف  مع دعوة التفقدية العامة لوزارة ادلاخلية اإىل متابعة مأ ل القضية اجلزائية

 مساعديه مع مصاحل امللكف العام بزناعات ادلوةل.
 

جناز بدلية بوسامل لتوصيتَّي من مجةل  من انحية آ خرى،  توصية س بق للهيئة آ ن تقدمت  15آ برزت املتابعة اإ

قرار العمل بكرا  الرشوط المنوذيج امللحق بمل  نأور املأرتك لوزير هبا خالل املتابعة ال وىل وذكل من خالل اإ

حول الترصف يف  2006آ كتوبر  21املؤرخ يف 31ادلاخلية والتمنية احمللية ووزير التجارة والصناعات التقليديةعدد

نتاج وآ سواق البيع بلتفصيل ملنتجات الفالحة والصيد البحري والاستناد اإىل آ حسام الفصل من 52آ سواق امجلةل والإ

دم اس تصدار آ مر لإضفاء صبغة املصلحة العامة خبصوص ال شغال ال ولية والإصالحات جمةل اجلباية احمللية لتربير ع

بعتبار آ ن ال شغال املذكورة قد آ جنزت 2009اإىل  2007الكربى املتعلقة بلطرقات وال رصفة املنجزة خالل الفرتة من

 .2009واس تمكلت س نة
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لعقارات املبنية وتسوية ادليون املثقةل عىل وتواصلت اجلهود يف اجتاه حتيَّي جدول حتصيل املعلوم عىل ا  

اس تاالص املعلوم عىل املؤسسات ذات الصبغة الصناعية آ و التجارية ليت اكنت موجودة قبل الفيضاانت و العقارات ا

آ و املهنية والعمل عىل تسوية بقااي الاس تاالص بعنوان املعلوم من آ جل الإشغال الوقيت للطريق العمويم ومعلوم 

بلإضافة اإىل مواصةل العمل عىل تنفيذ اخملطط املديري للترصف  ي همنة بلطريق العام ومعلوم الإشهار.رخصة تعاط

حداث مركز حتويل و تذليل الصعوبت  يف املنظومة املائية وتدارك التأ خري يف تنفيذ مأاريع امحلاية من الفيضاانت واإ

قامة املص  املراق  املأرتك لول كام مت الرشوع يف اإجراءات تسجيل  ييت جندوبة وبجة.والإشساليات املطروحة لإ

اة مبثال  العقارات التابعة للبدلية وتعهدت هذه ال خرية بقرتاح توس يع نطاق املنطقة البدلي ة لتأمل اكف ة املنطقة املغط 

عداد مرشوع برانمج الاستامثر البدلي للفرتة املسائل املالية و بعرض 2014-2010الهتيئة العمرانية للمدينة يف اإطار اإ

دراج اإجناز مسلخ بدلي جديد مطابق  العالقة عىل الهياُك الاستأارية للبدلية قصد اختاذ قرار هنايئ بأأ هنا و بإ

 .2018-2014للمواصفات الفنية والبيئية مضن مرشوع التمنية البدلية واحلَّضية للفرتة
 

عت يف جتس ميها والعمل عىل تطبيق وتبقى بدلية بوسامل مدعوة اإىل اس تكامل تدابري الإصالح اليت رش 

حول تأ مَّي متطلبات السالمة 2003آ فريل25املؤرخ يف13مقتضيات منأور وزير ادلاخلية والتمنية احمللية عدد

 والوقاية بملس تودعات البدلي ة.
 

آ ما عىل مس توى بدلية قفصة ،فبي نت نتاجئ املتابعة تواصل اجلهود الرامية اإىل جتس مي برانمج الإصالح 

 مهنا. 17توصية مبا مك ن من الاس تجابة اإىل  45تضمن لـ امل 
 

لت البدلية اإىل توظيف املعالمي املس توجبة عىل رشكة فسفاط قفصة استنادا اإىل البياانت املتوفرة  فقد توص 

نظرا  دلى املصاحل الفنية وتولت اقتطاع مبلغ خصم ال داء عىل القمية املضافة من املبلغ املؤمن مبقابيض خارج املزيان

يفاء آ حد املس تلزمَّي بتعهداته بعد مرور س نة مع مواصةل التنس يق مع القابض البدلي ملتابعة الإجراءات  لعدم اإ

والتتبع لس تاالص بيق مبلغ اللزمة املعنية والتعهد بختاذ التدابري الالزمة مس تقبال لس تاالص ُك املعالمي طبقا 

عقارابل مالك 36صبغته منطقة خَّضاء بدفرت املكل العام البدلي وعقارا  41لكرا  الرشوط بلإضافة اإىل تضمَّي 

 اإىل تسجيل مجيع آ مالكها. 2011اخلاصة الراجعة للبدلية مع مسك ملفات يف الغرض والسعي منذ س نة
 

عداد آ دةل اإجراءات ووضع خمطط لتكوين ورسلكة ال عوان كام مت استبدال منظومة  وسعت البدلية اإىل اإ

نصاف و تواصل جباية مبنظومة الت رصف يف موارد املزيانية ورشع يف اس تغاللها بلإضافة اإىل تركزي تطبيقة اإ

لهيا وتكوين جلنة فنية لإعداد جرد للمرافق املتوفرة بملنطقة  عالمية لتيسري النفاذ اإ التنس يق مع املركز الوطين لالإ

رساء قاعدة معطيات يف الغرض. ومت  الرشوع يف الإعداد خملطط  2018-2014التمنية البدلية واحلَّضية  البدلية واإ

دراج مراجعة مثال الهتيئة 2013بتارخي  14وفق املهنجية اليت ضبطها منأور وزير ادلاخلية عدد  ىل اإ مع السعي اإ

عداد آ مثةل الهتيئة العمرانية وخرائط املدن لس نة   . 2014مضن برانمج اإ
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ل بعد الاس تظهار بوصل خالص ال داء  كام دعت البدلية مصاحلها اخملتصة اإىل عدم قبول آ ي ملف  تقس مي اإ

ىل عدم املوافقة عىل 2013من قانون املالية لس نة  55البدلي و اإصدار مذكرة تتعلق بوجوب الالزتام بلفصل  واإ

متام مجيع الإجراءات القانونية املس توجبة مبا يف ذكل واحلصول عىل  ل بعد اجناز تقس مي واإ التفويت يف قطع آ رض اإ

جنة اجلهوية للتقس اميت ولك فت مصلحة التفقد مبتابعة ملف الرتاتي  البدلية من خالل التنس يق مع مصادقة الل 

الرشطة واملصاحل البدلية املعنية لرفع خمتلف اخملالفات يف اجملال العمران والصحي واختاذ القرارات يف الغرض 

حاةل املرشوع املت عل ق بسوق ادلواب لواكةل الهتذي  والتجديد وتنفيذها.كام مت اس تكامل هتيئة قرص البدلية و اإ

س ناد الصفقة املتعل قة ببناء  طار آ حد الربامج الوطنية ومت  اس تكامل اإجراءات اإ العمران بعتبارها ملكفة به يف اإ

حداث مسلخ بدلي جديد خارج مناطق العمران يس تجي  للرشوط البيئية  املس تودع البدلي مع السعي اإىل اإ

 هيا بلنظام المنوذيج للمساخل و النظر يف اإجياد صيغة مالمئة ملعاجلة مسأ ةل نقل اللحوم.والصحية املنصوص عل
 

ص ذلكل و ومن هجة آ خرى، حال عدم حتيَّي بعض البياانت  غياب الضامانت الكفيةل وتوفريها بلزمام اخملص 

جناز آ عامل التنفيذ وكذكل وجود صعوبت يف معلية تبليغ الإعالمات والتنابيه بل طرق القانونية دون تفعيل بإ

مسانية تسوية وضعية القطع املرهونة للبدلية  التتبعات بأأ ن املعالمي عىل العقارات املبنية وغري املبنية.كام تبَّي عدم اإ

صبح يف كضامن لإجناز ال شغال الهنائية للهتيئة بعتبار آ ن التقس مي املعين آ   2005و2000مبقتىض عقود مربمة سنيت 

تعهدت البدلية بتاليف مثل هذه الإخاللت مس تقبال وبلتنس يق مع املصاحل اجلهوية ا لدلوةل و آ غلبه ملسا خاص

 للوزارات خبصوص املأاريع املأرتكة.
 

يف املقابل واصلت البدلية التنبيه عىل الأاغلَّي للطريق العام واملطالبَّي بدفع املعلوم املوظف عىل الالفتات و

من اجلهد لتدارك مسأ ةل ضعف نس  الاس تاالص مع اإصدار مذكرة لإلزام  الاشهارية والعمل عىل بذل املزيد

براء من ال داءات املوظفة بعنوان الس نة اجلارية. كام مت  طالب الرخص العمرانية والتعريف بلإمضاء بتقدمي شهادة اإ

زاةل البناء  36ات عىل آ سا  الفصل رفع قضااي جزائية ضد بعض البائعَّي واملأرتين و تلكيف احملايم برفع قضااي يف اإ

من جمةل احلقوق العينية مع توجه النيابة اخلصوصية حنو تسوية هذه الوضعيات لصعوبة تداركها وللكفهتا املالية. وآ مام 

د املتسوغَّي واصلت البدلية اختاذ الإجراءات الالزمة   ارتفاع مبلغ ادليون غري املس تالصة بعنوان ال كرية نتيجة تدل 

رفع قضااي اس تعجاليه يف الغرض مما آ دى اإىل حتسن نس بة ختدل بذمهتم من خالل التنابيه و  ادلفعهم  لتسديد م

كام سعت اإىل حتيَّي عقود كراء احملالت التابعة لها بعءامد القمية الكرائية اجلديدة  2013الاس تاالص خالل س نة 

آ خرى، مت الإعداد لقتناء معدات ومن هجة  عن طريق التفاق املبارش وعند الاقتضاء عرب اللجوء اإىل القضاء.

عالمية مبصلحة ال داءات والاس تاالصات وتزويدها مبعدات  عالمية ذات مواصفات فنية متطورة و تركزي ش بكة اإ اإ

جديدة وتركزي منظومة الترصف يف املوارد املزيانية وربطها بلقباضة والرشوع يف اس تغاللها مع العمل عىل جتاوز 

 الترص ف يف ال عوان بلتفاق مع  املزود. الإشسال املتعلق مبنظومة
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وبعتبار تواصل وجود عدد هام من النقائص نتيجة عدم التوصل اإىل تنفيذ التوصيات ذات العالقة، آ قر   

.  جملس الهيئة مواصةل النظر يف امللف 

 نتاجئ املتابعة الثالثة:
 

 حو املبَّي بجلدول التايل:يف ملفات املتابعة الثالثة عىل الن 2014نظرت الهيئة خالل س نة 

 موضوع التقرير

 الثالثةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل
 

العدد امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

قرار جملس 

 الهيئة

 

عدد 

النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء املتابعة 

 ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

تابعة من امل 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح % 

خالل هذه 

 املتابعة

 

الترصف يف بدلية برج 

 العامري
22 12 9 - 9 - 25 74℅ 

مواصةل 

 املتابعة

الهتيئة العمرانية ببدلييت 

 سكرة ورواد
16 10 7 - 7 - 19 73℅ 

مواصةل 

 تابعةامل 

  ℅73 44 - 16 - 16 22 38 اجملموع

 

و خبصوص الترصف يف بدلية برج العامري تبَّي يف ضوء التوضيحات املقدمة آ ن املصاحل البدلية تواجه 

عىل مس توى توفري الاعءامدات الَّضورية لتسوية الوضعيات  صعوبت يف تنفيذ التوصيات التسع املتبقية خاصة

العقارية فامي مل تتضمن الإجابة ما يفيد قيام املصاحل املعنية مبساعي تذكر لس تاالص ادليون. وتبعا ذلكل آ قر جملس 

طار متابعة رابعة مع دعوة البدلية اإىل بذل جمهود آ كرب لس تكام ل اجناز الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف يف اإ

 التوصيات املتبقية.
 

لهيا بدلية  لت اإ اد مكنت دراسة النتاجئ اليت توص  وخبصوص التقرير املتعلق بلهتيئة العمرانية ببدلييت سك رة ورو 

سك رة يف تنفيذ توصيات الإصالح والتدارك املتبق ية من املتابعة السابقة من الوقوف عىل عدم توف ق البدلية املذكورة 

ة نيابت  2010جناز التوصيات املتبق ية من املتابعة السابقة املنجزة س نة يف اس تكامل اإ  ورمبا يكون تداول عد 
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يالء الاهءامم الالزم بعمليات الإصالح اليت يتطل هبا  خصوصية عىل تس يري هذه البدلية بعد الثورة قد حال دون اإ

 .  هذا امللف 

وية عدد من التجاوزات ذات الصةل بلهتيئة العمرانية، ونظرا ل مه ية التوصيات املتبق ية واليت تتعل ق بتس 

اذ الإجراءات الالزمة لتدارك  دعت الهيئة اإىل رضورة تظافر هجود خمتلف ال طراف املعنية قصد الإرساع يف اخت 

اخملالفات املسج ةل من انحية، واحلرص عىل عدم تفامقها من انحية آ خرى، وخاصة مهنا تكل اليت تأك  خطرا عىل 

ة خبطوط الكهربء ذات الضغط العايل اخمل الفَّي آ نفسهم عىل غرار التجاوزات املتعل قة بلبناء مبناطق التحجري اخلاص 

صة ل انبي  نقل الغاز الطبيعي.  ومناطق الارتفاق واملسارات اخملص 
 

  و آ قر جملس الهيئة عقد جلسة معل مع مسؤويل بدلية رواد حىت يتس ىن للهيئة متابعة هذا امللف.
 

 نتاجئ املتابعة الرابعة:
ة للمصاحل العمومية حول الترصف يف ادليوان الوطين للحامية املدنية  مشلت املتابعة الرابعة تقرير الرقابة العام 

 مثلام يربزه اجلدول التايل:

 

 موضوع التقرير

 الرابعةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

بة النس  

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار جملس 

 الهيئة

 

عدد 

النقائص 

 املس تخرجة

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء املتابعة 

 ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصالح % 

خالل هذه 

 املتابعة

 

الترصف يف ادليوان 

 الوطين للحامية املدنية
 مواصةل املتابعة ℅83 49 ℅17 10 2 12 19 59

 

وقد مكنت معلية املتابعة من الوقوف عىل اإصدار عدد من النصوص التطبيقية اليت تتعل ق مبجةل  امحلاية 

بضبط معلوم الإاتوة عىل تسلمي والسالمة من آ خطار احلريق والانفجار والفزع بلبناءات من بيهنا القرار املتعلق 

شهادة الوقاية بلإضافة اإىل تركزي التطبيقة اجلديدة للترص ف يف اخملزوانت وعدد من التطبيقات ال خرى والرشوع 

 يف اس تغاللها. 



 2014 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

 

17 

 

عداد دلي ل غري آ ن ادليوان يبقى مدعوا اإىل مضاعفة جمهوداته لترسيع نسق التدارك خصوصا فامي يتعل ق بإ

اس تاالص مس تحق اته دلى امجلعيات والنوادي واجلامعات الرايضية مقابل عه حزي التطبيق و الإجراءات ووض

لهيا واس تكامل معليات ختزين املعطيات الوقائية عىل مس توى بعض الإدارات اجلهوية.  اخلدمات املسداة اإ

 

 نتاجئ املتابعة السادسة:
 

نوي الثان والعرشون دلائرة احملاس بات حول املتابعة السادسة للتقرير الس   2014تولت الهيئة خالل س نة  

سات العمومية البدلية ذات الصبغة الاقتصادية ولتقريري التفقدية العامة لوزارة ادلاخلية حول الترصف يف ُك   املؤس 

 :من بدلية امحلامات وبدلية القريوان عىل النحو املبَّي بجلدول التايل
 

 

 

حداث جلنة مأرتكة تول ت النظر  سات العمومية البدلية ذات الصبغة الاقتصادية اإ وآ برزت متابعة ملف املؤس 

عوان والتفاق  28ية للترص ف املوضوعَّي عىل ذمة بدلية تونس البالغ عددم يف تسوية وضعية آ عوان الواكةل البدل

عىل اعءامد برانمج مرحيل لإدماهجم بلإضافة اإىل رشوع البدلية يف تسوية وضعية الس يارات املوضوعة عىل ذمهتا 

 موضوع التقرير

 السادسةابعة نتاجئ املت املتابعة ال وىل
 

العدد امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

 

 

قرار جملس 

 الهيئة

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء املتابعة 

 ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

عدد 

ت التوصيا

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح % 

خالل هذه 

 املتابعة

 

هناء املتابعة ℅85 40 ℅13 7 1 8 21 47 بدلية امحلامات  اإ

هناء املتابعة ℅94 81 ℅29 5 2 7 17 86 بدلية القريوان  اإ

املؤسسات العمومية 

ذات الصبغة 

 الاقتصادية

هناء املتابعة ℅65 17 ℅25 9 3 12 20 26  اإ

  ℅87 138 ℅22 21 6 27 58 159 اجملموع
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مة دلخول وخروج الس   ىل مأ وى وختصيص الواكةل لالإعءامدات الالزمة لقتناء ال لي ات احلديثة املنظ  ي ارات من واإ

 القصبة.
 

ىل آ نه و بتوصية من جملس الهيئة ،مت عقد اجءامع مبمثلَّي عن ُك  من بدلية تونس والواكةل  وجتدر الإشارة اإ

م عىل ترسيع نسق التدارك واس تكامل معليات الإصالح املس توجبة وقد مت التعهد  البدلية للترص ف مت  خالهل حّث 

 .بلقيام بلإجراءات الالزمة
 

ولنئ مت الوقوف عىل عدم اس تكامل اكفة اإجراءات الإصالح املس توجبة عىل مس توى الهيلكَّي املعنيَّي، فاإن  

هناء متابعة هذا امللف عىل مس توى الهيئة بعتبار آ ن التوصيات املتبقية تتعلق يف مجملها بنقاط  جملس الهيئة آ قر اإ

ة لوزارة ادلاخلية  تنظميية يرجع اختاذ القرارات الهنائية بأأ هنا بلنظر اإىل وزارة الإرشاف عىل آ ن تتوىل  التفق دية العام 

فادة الهيئة بنتاجئ ذكل.   مواصةل متابعهتا واإ
 

جناز توصية واحدة من مضن مثان توصيات  ويف ما يتعلق بلترصف يف بدلية امحلامات، آ برزت نتاجئ املتابعة اإ

متام معلية املعاوضة  برام عقد بيع بملراضاة يف  2م 352املتعلقة بقطعة آ رض مساحهتا متبقية للمتابعة متث لت يف اإ بإ

الغرض.ويف املقابل واصلت البدلية اجناز التوصيات املتبقية من خالل العمل عىل اس تكامل اإجراءات تسجيل 

الية عقاراهتا وترس مي احلقوق املتعلقة هبا وتسوية وضعية بعض العقارات املوضوعة عىل ذمة وزاريت ادلاخلية وامل

ىل اس تاالص ادليون املتادلة بذمة عدد من  والسعي اإىل هتيئة الفضاء املس تغل كسوق آ س بوعية بمحلامات واإ

 مس تلزيم ال سواق التابعة للبدلية.
 

هناء متابعة هذا امللف مع دعوة التفقدية العامة لوزارة  قرار اإ وبلنظر اإىل طبيعة التوصيات املتبقية، مت اإ

ق املربجمة خالل س نة ادلاخلية ملتابعة ما  ة التفق د املعم  طار همم  حول الترصف ببدلية 2014تبق ى من توصيات يف اإ

 امحلامات.
 

مت هبا  ومبناس بة الإطالع عىل مدى توفق بدلية القريوان يف تنفيذ مقرتحات الإصالح والتدارك اليت تقد 

ح هناء متابعة امللف نظرا للتقدم اذلي مت اإ تبَّي توصل البدلية  فقد رازه يف هذا الإطار.الهيئة آ قر جملس الهيئة اإ

جناز بعض ال شغال مبس تودع "صربة " التابع  املذكورة اإىل التفاق مع الولية مبقتىض حمَّض جلسة يف الغرض عىل اإ

قرار هذا املرشوع من قبل  للمجلس اجلهوي قصد ختصيصه لإحداث حمطة للنقل الريفي وسوق يومية، وقد مت اإ

.و تولت البدلية ضبط خمطط 2014صادقة عليه مبقتىض مداوةل للمجلس اجلهوي خالل س نةاجمللس البدلي وامل

عادة توظيف ال عوان وفق حاجة ُك مصلحة آ و دائرة بدلية  يل لتوزيع ال عوان حس  مؤهالهتم مت مبقتضاه اإ آ و 

ن قبل السلط املعنية.كام وحتديد مأمولت ُك عون استنادا اإىل التنظمي الهيلكي اجلديد اذلي متت املصادقة عليه م

غَّي بعد اس تاالص املبالغ املس تحق ة عليه وحتيَّي معالمي  جراء الصلح يف الزناع القامئ بَّي البدلية وآ حد املتسو  مت اإ

متام اإجراءات خمت الصفقات اليت مل يمت خمتها.  الكراء وتعهدت النيابة اخلصوصية ببذل اجملهودات الالزمة لإ
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 وزارة الأؤون اخلارجية .3

 املتابعة ال وىل: تاجن 
 

يلخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة ال وىل تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول مراقبة ترصف وحسابت 

 :2012سفارة امجلهورية التونس ية بواش نطن املنجز س نة 
 

 عدد النقائص املس تخرجة موضوع التقرير

 عدد النقائص اليت

 مت  تداركها

 

 تقدمي عدد النقائص اليت مت  

 توصيات بأأ هنا

 

 نس بة الإصالح والتدارك

 

ترصف وحسابت سفارة تونس 

 بواش نطن
33 15 18 45℅ 

 

مالحظة مهنا تعلقت آ ساسا  33 التقرير املذكور مجةل من املالحظات ارتأ ت الهيئة متابعة تضمن وقد  

 ك حسابية املواد.بلترصف يف مزيانية السفارة و بلعمليات واحلسابت خارج املزيانية ومبس
  
دراج قمية بعض مزيانية السفارة فعىل مس توى الترصف يف    ، تبَّي عدم قيام احملاس  السابق للمركز بإ

مببلغ  2009املساهامت  حبسابية السفارة وبتحويل املقابيض املتأ تية مهنا يف الإبن بلإضافة اإىل الانتفاع خالل س نة 

من قبل مصاحل وزارة اخلارجية  اعءامده يف ضبط سعر الرصف الواج دولر نتيجة خطأ   225اإضايف يف حدود 

ات  بقمية  اتضح قيام احملاس مراجعة ال جر. و  عند دولر دون ترخيص مس بق من الوزارة  687خبالص متادل 

الأؤون اخلارجية وعىل ضوء كأف حساب صادر عن املزودين و تأ دية بعض النفقات نقدا بلرمغ من آ مهية 

مما  عىل شهادة يف الإعفاء ال داءات دون السعي اإىل احلصول لإضافة اإىل خالص مبالغ الفواتري بعتبارمبالغها ب

ر دولر بلنس بة لعينة من النفقات.وآ شار التقرير اإىل قيام سفري سابق  970ـ بـ ترت  عنه رضر ملزيانية البعثة قد 

قتناءات ذات طابع خشيص  بقمية  ىل النقص يف متابعة  دولر وذكل خالفا 2925,73بإ للرتاتي  اجلاري هبا العمل واإ

تنفيذ العقد املربم مع الرشكة امللكفة بتعهد وصيانة نظام التربيد والتساَّي املركزي مبقر السفارة مما حال دون التحق ق 

عدم و مية من عدد ساعات العمل املفوترة.وتبَّي عدم توفري قرار تعيَّي احملاس  من الإدارة العامة للمحاس بة العمو 

قاعدة املعطيات املس تعمةل واملطورة حمليا اإىل آ دىن  اعءامد مصاحل السفارة عىل منظوميت "جالية" و "مدنية"  وافتقار

مركز الهنوض بلصادرات وادليوان ر اخلاريج و مس توايت امحلاية عالوة عىل غياب ممثليات لك من واكةل الاستامث

 الوطين التونيس للس ياحة.
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عدم تسوية مجةل من الإيداعات  العمليات واحلسابت خارج املزيانية ومسك حسابية املوادولوحظ خبصوص 

واملقابيض والودائع و وجود آ رصدة حبسابت خارج املزيانية متثل بيق مبالغ حموةل للسفارة من مركز الهنوض 

مهنا جزء مت  2000-1970رتة تس بقات مرخص فهيا راجعة للف بلصادرات  ومن وزارة التعلمي العايل بلإضافة اإىل

حاةل 1995رصفه لفائدة ممثل للواكةل التونس ية لالتصال اخلاريج بواش نطن عند انهتاء همامه خالل س نة  .كام تبَّي اإ

اإىل الإدارة املركزية دون  2002 -1988املتعل قة برتحيل ال شااص راجعة للفرتة  التس بقات امللفات املتعلقة جبل

حاةل مل بتس بقات خلالص مصاريف ترحيل رفات ال موات يعود قسط مهنا اإىل  فات متعلقةتسويهتا وكذكل اإ

اإىل الإدارة املركزية دون آ ن حيتفظ املركز بنسخ مهنا ودون تسويهتا.وآ شار التقرير  1988اإىل  1983الس نوات من 

طل  من رئاسة بَّي رصيد الإيداعات واملقابيض املنجزة ب 2011دولر يف موىف جويلية  101اإىل وجود فارق بـ

رصيد الكأف البنيك للحساب اخملصص ملصاريف املعد  من قبل احملاس  و امجلهورية املدرج جبدول املقابيض وا

لهذه العمليات ووجود رصيد لتس بقات ومصاريف لالس تاالص والتسوية واملتعلقة مبصاريف رئاسة امجلهورية يف 

جناز جل الرشاءات حلساب رئاسة امجلهورية من قبل تبَّي اإ و  .دولر 28.715,38مبا قدره  2011ة شهر جويلي

رفاق  عون اتبع لدليوان الوطين للس ياحة اكن يتوىل تقدمي املستندات املتعلقة هبا مبارشة للمحاس  خلالصه وعدم اإ

خ اجلداول الأهرية للمقابيض واملصاريف املرسةل اإىل وزارة الأؤون اخلارجية ومهنا اإىل ال مانة العامة للمصاريف بنس

طار سابق برئاسة امجلهورية متابعة وضعية  من الواثئق املتعلقة بلنفقات املنجزة لفائدة رئاسة امجلهورية وتويل اإ

الفواتري و الوصولت  احلساب البنيك خارج املزيانية اخملصص لعمليات رئاسة امجلهورية فضال عن عدم  اإمضاء

العون التابع لدليوان الوطين للس ياحة و ل من احملاس  و ل املقدمة من قبل احملاس  لفريق الرقابة،  ل من قبل 

رجاع  من قبل الس يد السفري لالإشهاد بتسمل املعدات و املواد و بأ ن املبالغ قد رصفت فعال لفائدة املزودين و اإ

اسة ت قام هبا حلساب رئحماس  السفارة لفائدة العون التابع لدليوان الوطين للس ياحة عدة مبالغ بعنوان رشاءا

ل آ ن الواثئق املقدمة من قبل ل تثبت حصول معلية الرشاء فعليا و ل رصف املبلغ لفائدة املزود.امجلهورية  ، اإ
 

رصف مبالغ  بعنوان رشاءات حلساب رئاسة امجلهورية يف حَّي آ ن الفواتري املقدمة يف الغرض  كام اتضح 

ن ورشكة اكئنة بأارع احلرية املزنه اخلامس ورصف حتمل امس ممثلية ادليوان الوطين التونيس للس ياحة بواش نط

رجاعها لفائدة العون التابع لدليوان  عالمية و اإ مبالغ من الاعءامدات اخملصصة للحمةل الانتاابية لرشاء معدات اإ

الوطين للس ياحة من قبل احملاس  يف حَّي آ ن الفواتري اليت قدهما هذا ال خري صادرة بمس  ممثلية ادليوان الوطين 

عدم مسك دفرت جرد املمتلسات اجلرد عىل املمتلسات املنقوةل، و لتونيس للس ياحة بواش نطن وعدم تدوين رمق ا

مقر الإقامة اللتَّي وقع اقتنامهام من قبل ادلوةل ملتعلقة مبلكية مقر   السفارة  و العقارية لتسجيل ُك املعطيات ا

تعرضت حلادث مرور دون تقدمي ما يفيد  Toyotacamryالتونس ية بلإضافة اإىل التفويت يف س يارة من نوع 

 اس تاالص املبلغ املتأ يت من معلية التفويت وتسجيل بعض الفوارق يف معلية اجلرد املنجزة من قبل فريق الرقابة.
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ري قرار نقصا وذكل من خالل توف 14وبينت املتابعة ال وىل لهذا التقرير اختاذ البعثة مجةل من التدابري لتدارك 

حترير مطل  ترخيص خلالص ُك الفواتري الراجعة يل املقابيض املنجزة يف الإبن و تسج اس  العمويم و تعيَّي احمل

للس نوات السابقة بلإضافة اإىل تسوية الفارق بَّي رصيد احلساب البنيك والرصيد املدرج جبدول املقابيض 

لإخاللت املتعلقة برصف مبالغ عىل والـتأ كيد عىل رفع مجيع ا 2013دولرا يف سبمترب  100.25واملصاريف وقدره 

حسابت بنكية خارج املزيانية لفائدة رئاسة امجلهورية بعتبار غياب مثل هذا الصنف من النفقات حاليا وحتيَّي 

مسانية تركزي ممثليات واكةل الاستامثر  دفرت جرد املمتلسات العقارية.كام تولت البعثة رفع مقرتح يتعلق بدراسة اإ

بلصادرات وادليوان الوطين التونيس للس ياحة اإىل السلطات اخملتصة ومت اس تخراج بطاقة  لهنوضاخلاريج و مركز ا

عفاء من ال داءات خاصة بلسفارة لالس تظهار هبا عند احلاجة دراج جل الفاتورات دلى مصاحل وزارة اخلارجية  اإ و اإ

لهيا بلتق رير ودراسة ال شغال اليت جي  القيام هبا ال مريكية.كام رشعت السفارة يف تسوية بعض الوضعيات املأار اإ

قامة.   لصيانة مقر السفارة والإ
 

ولس تكامل جمهود الإصالح والتدارك، تقدمت الهيئة جبمةل من التوصيات مت من خاللها ادلعوة اإىل اس تكامل 

لوطين التونيس بلصادرات وادليوان ا املساعي الرامية لرتكزي ممثليات واكةل الاستامثر اخلاريج و مركز الهنوض

للس ياحة وتركزي منظوميت "جالية" و "مدنية" والرشوع يف اس تغالهلام وتوفري قواعد  السالمة املعلوماتية الَّضورية 

الإجراءات الالزمة لسرتجاع املبالغ املرصوفة بدون موج  لفائدة السفري واحملاس  السابقَّي  بلإضافة  اإىل اختاذ

تري املقدمة قبل خالص الرشكة امللكفة بتعهد وصيانة نظام التربيد والتساَّي املركزي ومدها مبا يفيد التثبت من الفوا

مبقر السفارة.و آ كدت الهيئة عىل رضورة موافاهتا بنتاجئ املساعي الرامية اإىل اسرتجاع قمية النفقات اليت حتملهتا خالل 

ئع و بيق املبالغ احملوةل للسفارة من مركز الس نوات السابقة بعنوان ال داءات وتسوية الإيداعات واملقابيض والودا

الهنوض بلصادرات ومن وزارة التعلمي العايل وتسوية تس بقات مرخص مبا فهيا املبالغ اليت رصفت لفائدة ممثل للواكةل 

ثر العودة الهنائية.  التونس ية لالتصال اخلاريج بواش نطن مكنحة لنقل ال اثث اإ
 

تعلقة بتسوية بقااي تس بقات متعل قة برتحيل ال شااص وبرتحيل رفات كام دعت اإىل اس تكامل الإجراءات امل 

ال موات ومبصاريف عالج لفائدة السفري ال س بق ومبصاريف لالس تاالص والتسوية املتعلقة مبصاريف رئاسة 

ابري امجلهورية.كام آ وصت الهيئة بلتنس يق مع املصاحل املركزية لوزارة الأؤون اخلارجية لختاذ الإجراءات والتد

دولر من حساب امحلةل الانتاابية و جلبه للبالد  233.336القانونية جتاه املسؤولَّي آ و املسؤول عن حس  مبلغ 

رجاع مبالغ نفقات توىل اإجنازها بنفسه  التونس ية عن طريق احلقيبة ادلبلوماس ية و تسلميه للرئيس السابق بعنوان اإ

دولر عىل موارد امحلةل الانتاابية احملوةل للسفارة  56.000وكذكل جتاه من س تثبت مسؤوليته عن رصف مبلغ 

بلإضافة اإىل مد  الهيئة بلواثئق والعمليات احملاسبية املثبتة  HORD BORD ET JET SK Iقصد اقتناء  

 .Toyota camryلعملية التفويت يف س يارة نوع 
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 املتابعة الثانية: نتاجئ
 

بة العامة للمصاحل العمومية حول الترصف بسفارة امجلهورية التونس ية مشلت املتابعة الثانية تقرير هيئة الرقا 

سالم آ بد و تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية والتفقدية العامة لوزارة الأؤون اخلارجية وتفقدية الإدارة  بإ

دلهيي و مثلام يربزه العامة للمحاس بة العمومية والاس تاالص حول الترصف يف سفارة امجلهورية التونس ية بنيو 

 اجلدول التايل: 

 

سالم آ بد، مكنت متابعة مدى جتس مي مقرتحات الإصالح   خبصوص الترصف بسفارة امجلهورية التونس ية بإ

ليه آ عاله من الوقوف عىل قيام السفارة بتكثيف اللقاءات والتدارك اليت  تقدمت هبا مبناس بة دراس هتا للتقرير املأار اإ

بَّي تونس وبدل الاعءامد عىل املس توى الرمسي و عىل مس توى رجال ال عامل مع السعي اإىل تفعيل التفاقيات املربمة 

 لثقافية والعلمية والتقنية.بَّي البدلين واس تغالل فرص التعاون املتاحة يف اجملالت ا
 

تالفه بعد   تالف ما تقرر اإ كام تولت السفارة التفويت يف املعدات والتجهزيات اليت زال الانتفاع هبا واإ

احلصول عىل ترخيص يف الغرض من وزارة آ مالك ادلوةل والأؤون العقارية بلإضافة اإىل حتيَّي اجلرد العام 

فراد ُك  قطعة من ال اثث آ و ال لت اليت مت اقتنامها برمق جرد منفرد مع احرتام قاعدة للممتلسات املنقوةل للبعثة واإ

 التسلسل.

 موضوع التقرير

 الثانيةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار جملس 

 الهيئة

 

عدد 

النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء املتابعة 

 ال وىل

عدد 

التوصيات 

ية املتبق 

من املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصالح % 

خالل هذه 

 املتابعة

 

تونس  سفارة

سالم آ بد  بإ
 مواصةل املتابعة ℅75 15 ℅38 5 3 8 8 20

الترصف يف سفارة 

امجلهورية التونس ية 

 بنيودلهيي

هناء املتابعة ℅78 14 ℅60 4 6 10 10 18  اإ

  ℅76 29 ℅50 9 9 18 18 38 جملموعا
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وخبصوص التوصية املتعلقة بدراسة ملف ات سكن ال عوان امللحقَّي بملراكز ادلبلوماس ية ووضع معايري 

ل آ عباء الكراء آ فادت دة تضبط حالت ورشوط مسامهة مزيانية البعثة يف حتم  جراءات موح  السفارة بأ ن ال عوان  واإ

ت البعثة المنو املطرد لس هتالك الوقود بوترية انقطاع التيار وا بتكفل ادلوةل بأ عباء سكهنم. و املعنيَّي مل يطالب فرس 

ْي  12نسقا تصاعداي مبعدل  2009الكهربيئ اذلي يعرف منذ س نة  ساعة يوميا واضطرارها اإىل تأغيل مودل 

قامة عالوة عىل ارتفاع سعر احملروقات مع التعهد بلعمل عىل ترش يد الاس هتالك الكهربء بك من مقر البعثة والإ 

 من خالل عدم تأغيل املودلات الكهربئية خارج آ وقات العمل.
 

جناز بقية التوصيات من خالل مطالبة املصاحل املركزية مبوافاهتا بلواثئق املتعلقـة  ويف املقابل واصلت السفارة اإ

ك التنظميي والعمل عىل تنفيذ املأاريع املدرجة مضن مزيانية العنوان الثان بلتنس يق مع املصـاحل  بقانون الإطار والهي

قامة السفري.  ي البعثة واإ  املركزية اخملتصة فامي تواصلت الاس تعدادات لالنطالق  يف اإجناز مرشوع بناء مقر 
 

حـراز تقـدم يف جتسـ مي ال  هنـاء ونظرا لس تكامل اجناز مجةل من التوصـيات واإ قـرار اإ توصـيات املتبقيـة، فقـد مت اإ

متابعة هذا التقرير من طرف الهيئة ودعوة التفقدية العامة لوزارة اخلارجية اإىل التعهد مبتابعة التوصيات الـثالث الـيت 

لهيا. فادة الهيئة بلنتاجئ املتوصل اإ  ل تزال بصدد الإجناز واإ
 

جناز املأاريع آ ما عىل مس توى سفارة نيودلهيي،فقد بينت املتابعة بخل صوص توفق هذه ال خرية يف اس تكامل اإ

دولر بلإضافة اإىل التقليص من الفواضل املسجةل عىل العنوان  4,600بقتصاد يف لكفهتا بلغ  2009املربجمة س نة 

ومواصةل العمل عىل تسوية  2012الثان و التقيد بأ جال اإرسال احلسابية اإىل املصاحل املركزية بداية من س نة 

ومن هجة آ خرى، متكنت الوزارة خبصوص  بقة اليت مت رصفها لفائدة عون اتبع للمجمع الكمييايئ التونيس.التس  

لهيا بلنظر من حتيَّي قامئة املمتلسات املنقوةل اليت زال الانتفاع هبا ومت التفويت يف بعضها  التوصيات الراجعة اإ

تالف البعض ال خر بعد احلصول عىل ترخيص يف الغرض من اجل  هات اخملتصة عالوة عىل جتديد جزء هام من واإ

قامة يف حدود الاعءامدات املتوفرة مع مواصةل العمل عىل تسوية التس بقات اليت مل يتسن  احلصول عىل  آ اثث الإ

الواثئق اخلاصة هبا و التنس يق مع ادليوان الوطين للس ياحة لإقرار غلق احلساب اذلي مل يمت اس تعامهل منذ س نة 

بقائه 2005 ىل توفري مؤيدات تتعلق برصف مبلغ  آ و اإ دولرا س نة  285مفتوحا.ويف املقابل مل تتوصل الوزارة اإ

 بعنوان ترحيل ال شااص. 1998
 

و نظرا لطبيعة التوصيات املتبقية واليت تتعلق بتسوية معليات تتطل  توفري واثئق تعود اإىل س نوات سابقة  

هناء متابعة هذا امللف عىل مس توى الهيئة و دعوة التفقدية  عالوة عىل ضعف املبالغ املتعلقة هبا ، آ قر جملس الهيئة اإ

جناز التوصيات املتبقية.  العامة لوزارة الأؤون اخلارجية للتأ كد من اس تكامل اإ
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 نتاجئ املتابعة السادسة: 
 

املتابعة السادسة لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول ترصف وحسابت  2014تولت الهيئة خالل س نة 

 القنصلية العامة لتونس بطرابلس وحيوصل اجلدول التايل نتاجئ هذه املتابعة:

 

جناز توصية متبقية للمتابعة وذكل من خالل  20توصيات من مضن  9وقد متكنت القنصلية من اس تكامل اإ

واملتبقية بعنوان حماصيل املعالمي القنصلية واملبلغ امجليل احملقق بعنوان  2003التوصل اإىل تسوية املبالغ الراجعة لس نة 

علقة مبحاصيل بيع ممتلسات املركز اليت زال الانتفاع هبا آ و اليت الإيداعات عىل املدى القصري و تسوية بقية املبالغ املت

بعنوان  1994اإىل  1991مل تعد صاحلة لالس تعامل ومجيع املبالغ املتبقية للتسوية خالل الفرتة املمتدة من س نة 

وتكل املتبقية  2006املقابيض العرضية.كام تولت تسوية املبالغ املتبقية املضمنة ببند اسرتجاع ما بذلمة حىت س نة 

للتسوية بعنوان اسرتجاع مبالغ التأ مَّي وبعنوان قرض سكين بلإضافة اإىل املبالغ املتبقية بعنوان بندي معالمي بطاقة 

و بعنوان اخلصم واملساهامت لصندوق  2005اإىل س نة  1998وفوائض هذه املعالمي للفرتة املمتدة من س نة  3عدد 

 داء عىل ال جور وفائض الصندوق والضامن التعاون.التقاعد ورآ   املال عند الوفاة وال  
 

ــة     ــة جالي ــركزي منظوم ــت القنصــلية ت ــة تول ــيت تقــدمت هبــا الهيئ ــة التوصــيات ال طــار مواصــةل جتســ مي بقي و يف اإ

و اســ تعاملها يف تزنيــل ملفــات املــرمسَّي ببطاقــات الرتســ مي القنصــيل و تســوية جــزء مــن رصــيد بنــد فواضــل 

ــوان ال ول و مــن الت  ــات ال مــوات مــن ذوي العن ــاريف ترحيــل ال شــااص ورف ــ بقات بعنــوان اســرتجاع مص س

ــع مواصــةل البحــث  ــة ال شــااص واملمــتلسات بخلــارج م اجلنســ ية التونســ ية احملمــوةل عــىل صــندوق التــدخل محلاي

ــ يف ا ــق الرصــف يف آ رش ــن واثئ ــة و ع ــالغ املتبقي ــز لتســوية املب ــة ملرك ــالغ املتبقي ــ تكامل تســوية املب ــىل اس ــل ع العم

 وان املقابيض واملصاريف املتعلقة بلعمليات خارج املزيانية.بعن

  

 موضوع التقرير

 السادسةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار جملس 

 الهيئة

 

عدد 

النقائص 

 املس تخرجة

عدد التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء املتابعة 

 ال وىل

عدد التوصيات 

املتبقية من 

 املتابعة السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

 

وحسابت  ترصف

القنصلية العامة لتونس 

 بطرابلس
 مواصةل املتابعة ℅69 25 ℅45 11 9 20 22 36
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ْي س تكامل ما رشعت فيه من تدابري و وتبقى القنصلية مدعوة اإىل ل  جيار مقر  تسوية املتادلات بعنوان اإ

دارة ال مالك العامة الليبية واملبالغ  املودعة القنصلية العامة واملدرسة التونس ية بطرابلس املطلوب سدادها لفائدة اإ

رصيد التس بقات املرخص فهيا وكذكل تسوية املبالغ بعنوان مصاريف التقايض و  1994اليت تعود اإىل ما قبل س نة و 

وآ تعاب العدول واحملاماة بلإضافة اإىل اإحداث واكةل مقابيض وتعيَّي عون لالضطالع مبهاهما طبقا لالإجراءات 

 املعمول هبا يف اجملال.
 

 وزارة الاقتصاد واملالية .4

 تاجئ املتابعة ال وىل:ن 
جراء متابعة آ وىل للتقرير الس نوي الساد  والعرشون دلائرة احملاس بات يف  2014تولت الهيئة خالل س نة  اإ

 جزئه املتعل ق ببدلية سوسة مثلام يربز من اجلدول التايل:

 

 موضوع التقرير
عدد النقائص 

 املس تخرجة

 عدد النقائص اليت

 مت  تداركها

 

مت  تقدمي عدد النقائص اليت 

 توصيات بأأ هنا

نس بة الإصالح 

 والتدارك

 

 ℅13 7 1 8 (الترصف يف بدلية سوسة )القباضة البدلية

    

وآ برز التقرير املذكور عىل مس توى النقاط الراجعة بلنظر اإىل القباضة املالية مجةل من املالحظات تعل قت  

س ناد الرتاخيص ومأاريع التمنية، بتحصيل املوارد اجلبائية والترص ف يف املمتلسات غري املن قوةل والهتيئة العمرانية واإ

ع بَّي القباضة البدلية واملصاحل البدلية. ونظرا لتأ خر املصاحل املعنية ببدلية سوسة يف  44آ مكن تلخيصها يف نقطة تتوز 

الهيئة يف ضوء الإجابة  مد  الهيئة بلرد  املطلوب فقد ارتأ ت الهيئة عرض نتاجئ املتابعة ال وىل لهذا امللف عىل جملس

ة للمحاس بة العمومية والاس تاالص.   الواردة علهيا من طرف القباضة املالية حتت اإرشاف الإدارة العام 
 

من املبلغ  %24وقد بَّي التقرير آ ن نس بة اس تاالص املعالمي عىل العقارات بلقباضة املالية البدلية مل تتجاوز  

ن جبدول حتصيل س نة  ر  %80نس بة مس هتدفة بربانمج معل القباضة يف حدود مقابل 2009املضم  وآ ن نس بة تطو 

كنس بة مس هتدفة.وبلغت بقااي الاس تاالص  % 15مقابل   2008 مقارنة بس نة%1اس تاالص املعالمي مل تتعد  

سات ذات الصبغة الصناعية آ و التجارية آ و املهنية وبملعلوم عىل الزنل  يف  م.د2,108املتعل قة بملعلوم عىل املؤس 

وما قبلها ومل  2006، تتعلق آ ساسا بملبالغ املثق ةل تبعا لعمليات مراقبة جبائية آ جنزت خالل س نة 2009موىف س نة 

.وترت  عن تأ خر 2006تتول القباضة اس تحثاث نسق اس تاالصها قبل آ ن تصبح غري مطالبة بذكل بداية من س نة 
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يون املتادلة بذمة بعض مس تلزيم ال سواق القابض يف اختاذ الإجراءات القانونية املس توجبة سقوط  جان  من ادل 

آ .د بناءا عىل قرار من احملمكة اخملتصة 182مبرور الزمن مم ا حرم البدلية من مبلغ  2001-1995مت تثقيل خالل الفرتة 

لزام الصادرة عن القابض.ومل يواصل القابض تنفيذ بقية الإجراءات القانونية اجلربية ضد   بعض  برفض بطاقة الإ

لزام س نة   لعدم خالص ادليون املتادلة بذمهتم والبالغة 2008املس تلزمَّي اذلين آ صدر يف شأ هنم بطاقات اإ

ىل آ ن612 ف عىل العق ارات املبنية خالل س نة  %22آ .د.كام آ شار التقرير اإ مل  2009من املطالبَّي بملعلوم املوظ 

 34063فصال من مجةل  6401يت تلت توزيع الإعالمات عىل يأملهم الإعالم هبذا ال داء ، واقترصت آ عامل التتب ع ال

نت  فصال مس توجبة منذ س نة  15عقةل حتفظية فضال عن عدم القيام بأ ي معل قاطع للتقادم خبصوص  32وتضم 

وما قبلها من بقااي الاس تاالص املتعل قة هبذا املعلوم.ومل تغطي الإعالمات بل داء عىل العقارات غري املبنية  2004

من املدينَّي، كام مل يقع استيفاء مجيع اإجراءات الاس تاالص الرضائية مهنا واجلربية بأأ هنا  % 4,43نس بة  سوى

. بلإضافة اإىل 2005م.د يف س نة 1,2مقابل  2009م.د مع هناية س نة 1,5وترامكت بقااي الاس تاالص لتتجاوز 

ات  آ .د ختدل  بذمهتم دون آ ن يت اذ القابض351عدم خالص املدينَّي مبلغ  يف شأ هنم آ ي اإجراء قانون.وبلغت املتادل 

فصال بقمية  133، ومل تأمل ال عامل القاطعة للتقادم2009م.ديف موىف  س نة  1,6بعنوان املعلوم عىل الزنل 

آ .د يف حَّي 608يف حدود 2009و 2008آ .د.واس تقرت بقااي الاس تاالص بعنوان معلوم الإشهار خالل سنيت 931

هذا املعلوم مبحدوديهتا ومل يمت اختاذ اإجراءات التتب ع الالزمة بعنوان اس تاالص معلوم  اتسمت اإجراءات اس تاالص

لزام دون مواصةل بقية الإجراءات اجلربية مم ا آ د ى اإىل  رفع الفضالت غري املزنلية مبقابل بلإضافة اإىل اإصدار بطاقات اإ

 .2009آ .د يف موىف س نة 534ترامك املتادلات هبذا العنوان لتبلغ 
 

ومشلت اإجراءات الإصالح اليت آ فادت القباضة بختاذها بخلصوص حث آ غل  املدينَّي بواسطة رسائل 

عطاء الإذن لعدول اخلزينة للقيام بعقل حتفظية وتنفيذية وتكثيف الاعرتاضات  مضمونة الوصول عىل اخلالص واإ

ف الإدارات اجلهوية للملكية العقارية اإىل الإدارية دلى البنوك و املؤسسات العمومية واملؤمتنَّي العدليون ودعوة خمتل

شهار الامتياز العام للخزينة بلسجل العقاري خبصوص ادليون الراجعة لدلوةل و القيام بس تقصاءات حول  ترس مي واإ

آ مالك املدينَّي دلى خمتلف املصاحل الإدارية  بلإضافة اإىل متابعة الإعالانت العدلية والرشعية الصادرة بلرائد 

للجمهورية التونس ية فامي يتعلق بلبيوعات بملزاد العلين والبتات العمومية وبيع وكراء ال صول التجارية وحل الرمسي 

ر يف املبالغ املس تالصة بعنوان خمتلف  وتصفية الرشاكت وبيع ال سهم وغريها.وآ شارت القباضة اإىل تسجيل تطو 

 ص املتعل قة ببعض الفصول املثق ةل بعنوان بعض املعالمي. املعالمي املس توجبة لفائدة البدلية وتقليص بقااي الاس تاال
 

ة للمحاس بة العمومية  ونظرا ملا اتسمت به آ جوبة القباضة من عدم ادلق ة دعت الهيئة الإدارة العام 

والاس تاالص اإىل مساعدة القباضة عىل تدارك جزء من النقائص اليت تأوب املنظومات والتطبيقات الإعالمية 

وآ وصت الهيئة القباضة ببذل اجملهودات الالزمة بلتعاون مع البدلية لتنظمي امللفات املتعلقة مبختلف املعالمي  املس تعمةل.

نة جبدول  ر نس  الإس تاالصات بعنوان املعالمي عىل العقارات املبنية مقارنة بملبالغ املضم  ها مبا يفيد تطو  ومد 

فادهت2014-2009التحصيل الس نوي للفرتة  لهيا خبصوص حتميل مسؤولية املبالغ اليت .وطالبت بإ ا بلنتاجئ املتوصل اإ
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لزام الصادرة  لزام وسقطت بلتقادم وخبصوص مواصةل الإجراءات القانونية املتعلقة ببطاقات الإ مت  تضميهنا ببطاقات اإ

ها بلإحصائيات والنس  اليت مت  حتقيقها فامي يتعلق  2008منذ س نة  رسال ضد  عدد من املس تلزمَّي و مد  بإ

جراءات قطع تقادهما و تطور معلية اس تاالص  الإعالمات  اخلاصة ال داءات املس توجبة عىل العقارات املبنية واإ

نة مبنظومة  بلتعاون مع مصاحل البدلية بلنس بة  GRDبقااي ادليون املثقةل هبذا العنوان وحتيَّي املعطيات املضم 

 مبقتىض وصولت يدوية. 2012بايئ لس نة للمعالمي اليت مت  اس تاالصها بعنوان العفو اجل 
 

عالم املطالبَّي ال داءات املس توجبة عىل العقارات غري املبنية  كام آ كدت الهيئة عىل رضورة تعممي معليات اإ

رت اإىل  وكذكل  2013م.د س نة 2,5ومواصةل اإجراءات اس تاالص املبالغ املتبقية املتعلقة هبذا املعلوم واليت تطو 

اي الاس تاالص املتعلقة مبختلف املعالمي عىل غرار معالمي الإشهار والزنل ورفع الفضالت غري الأأ ن بلنس بة لبقا

فادهتا مبأ ل الفصول اليت مل يأملها آ ي معل قاطع للتقادم و اس تاالص املبالغ املتادلة بذمة عدد من  املزنلية واإ

جراء قانون جتاههم بلإضافة اإىل رض   .GRBورة وجتاوز سلبيات املنظومة الإعالمية املدنيَّي اذلين مل يقع اختاذ آ ي اإ
 

 نتاجئ املتابعة الثانية:
 

يلخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول الترصف يف رشكة  

  ق تغطية خماطر الرصف:بورصة تونس لل وراق املالية و لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول الترصف يف صندو 
 

 موضوع التقرير

 الثانيةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

قرار جملس 

 الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء املتابعة 

 ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

 املتابعة

 السابقة

عدد التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

 

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

 

 

تفقد الترصف يف رشكة 

 ℅53 17 ℅17 15 3 18 18 32 بورصة تونس
مواصةل 

 املتابعة

الترصف يف صندوق تغطية 

خماطر الرصف دلى الرشكة 

 التأ مَّيالتونس ية لإعادة 

هناء املتابعة ℅96 26 ℅93 1 14 15 15 27  اإ

  ℅73 43 ℅48 16 17 33 33 59 جملموعا
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جناز  توصية  18 توصيات من مجةل 3فبخصوص الترصف يف رشكة بورصة تونس لل وراق املالية تبَّي اإ

س بق للهيئة آ ن تقدمت هبا خالل املتابعة ال وىل متث لت يف حتيَّي دليل الإجراءات ليأمل اكمل جمالت نأاط 

املؤسسة ومراجعة وثيقة س ياسة السالمة املعلوماتية واملصادقة علهيا من طرف جلنة السالمة املعلوماتية وتنظمي آ دةل 

رساء الإجراءات اخلاصة بلترصف املايل يف معل  ية الفوترة واس تاالص العمولت.ويف املقابل معلت الرشكة عىل اإ

نظام للترصف الإلكرتون يف الواثئق يرشف عليه هيك قار يف البورصة يُعىن حبفظ ال رش يف والترصف فيه 

عداد دليل اإجراءات يف الغرض و تعهدت بلقيام بعملية تدقيق يف املوارد البرشية من طرف مكت  خمتص خالل  واإ

دراج  2014س نة  ووضع خطة مس تقبلية لتطويرها وفقا للمسار املس تقبيل لتطوير نأاط بورصة تونس وبإ

تعديالت عىل التطبيقات ادلاخلية وقاعدة بياانت السوق لتءامىش مع خاصيات نظام التداول اجلديد بلإضافة اإىل 

عداد دراسة مقارنة حول العمولت املس تالصة من قبل بورصا  ت البدلان النامية والبدلان املتطورة.الرشوع يف اإ
 

كام مت تسجيل ادليون املتادلة بذمة بعض الرشاكت كخسائر مضن املوازنة والسعي لس تاالص ادليون 

املتادلة بذمة رشاكت آ خرى مع مواصةل اجلهود قصد اس تكامل تنفيذ عنارص اخملطط الاسرتاتيجي لبورصة تونس 

ة هبدف مزيد اس تقطاب الاستامثرات ال جنبية والسعي اإىل تطوير نس بة مسامهة والتعريف بلساحة املالية التونس ي

السوق املالية يف متويل تكوين رآ   املال اخلام بلنس بة للقطاع اخلاص بلإضافة اإىل تفعيل اللجنة ادلامئة للتدقيق 

داريت الهنوض بلسوق والتصال مع ضبط س ياسات واحضة لطرق معلها والعمل عىل اإ  عادة تفعيل الربانمج ودمج اإ

مج التأ هيل لإدراهجا بلبورصة المنوذيج اذلي هيدف اإىل انتقاء عدد من الرشاكت الصناعية اليت تدخل مضن بران

 عىل تنأ يط الإصدارات الرقاعية بلبورصة من قبل املنأأ ت العمومية الهامة.و 
 

جنازه من توصيات فضال عادة تنظمي  وتبقى الرشكة مدعوة اإىل اس تكامل ما رشعت يف اإ مسانية اإ عن النظر يف اإ

السوق املالية يف اجتاه ختصيص عدد من مقاعد جملس الإدارة ل عضاء مس تقل َّي ودعوة مصاحل وزارة املالية لضبط 

لهتا هذه ال خرية بعنوان آ عباء تأ جري مندوب احلكومة والتنس يق مع مصاحل البورصة قصد تسويهتا.  املبالغ اليت حتم 
 

هناء متابعة هذا امللف عىل  آ ما فامي يتعلق بلترصف يف صندوق تغطية خماطر الرصف فقد آ قر جملس الهيئة اإ

مس توى الهيئة نظرا للتقدم  اذلي شهدته معلية تنفيذ مقرتحات الإصالح و التدارك حيث مت التوصل اإىل حتويل 

املركزي وتدعمي مصاحل الصندوق مبالغ العموةل عىل املكأوفات البنكية لفائدة الصندوق يف ال جال من قبل البنك 

بملوارد البرشية بلإضافة اإىل اعءامد دليل حماس ب لعمليات صندوق تغطية خماطر الرصف واعءامد حماس بة تعه د عند 

عداد القوامئ املالية للصندوق للس نة املالية.كام متت تسوية ملف فوائض التأ خري لبنك الإسسان و وضعية ملف  اإ

لغاء التغطية و  عةالإحتاد البنيك للصنا كذكل الأأ ن بلنس بة مجليع ملفات البنك العري لتونس وبنك والتجارة وذكل بإ

رجاع الفارق يف هامش الرحب اإىل آ حصاب القروض. ومتكن الصندوق من احلصول عىل مجيع  تونس والإمارات واإ

 بلتنصيص عىل عدم اس تعامل العقود املربمة بَّي بنك الإسسان واملستمثرين كام مت حتيَّي دليل الإجراءات وذكل

ل مىت آ ثبتت آ ن سعرها آ فضل من البنوك ال خرى.  البنوك ملدخراهتا من العمةل الصعبة اإ
 



 2014 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

 

29 

 

صدار منأور للبنوك مت  مبقتضاه تغيري طريقة حتويل مبـالغ العمـولت بعـءامد  وبدرت مصاحل البنك املركزي بإ

يـة وآ نيـة اإىل احلسـاب اجلـاري للخزينـة لفائـدة صـندوق تغطيـة منظومة حتويالت املبالغ الكربى و حتويلها بصفة حين 

شـعارات  عادة التأ مَّي من الإطالع الإلكرتون عىل اإ خماطر الرصف مع التعهد  بلعمل عىل متكَّي الرشكة التونس ية لإ

 التحويل لتيسري متابعهتا للبنوك سواء من حيث آ جال الإجناز آ و طريقة احتساب التحويالت.
 

بتدعمي جلنة تس يري الصندوق مبختصَّي يف خماطر الرصف عىل غرار ممثل قار عن البنك وآ وصت الهيئة 

عادة النظر يف ملف بنك الإسسان حبضور ممثل عن هذا ال خري وممثل عن هيئة الرقابة  املركزي مع دعوهتا اإىل اإ

 العامة للاملية.
 

 نتاجئ املتابعة الرابعة:
 

بعة للتقرير الس نوي الرابع والعرشين دلائرة احملاس بات يف ببه املتعلق يلخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الرا

 بلبنك الوطين الفاليح و لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول الترصف يف تعاونية التأ مَّي للتعلمي:

 

 

 

 موضوع التقرير

 الرابعةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

 

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار جملس 

 الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

 

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

البنك الوطين 

 مواصةل املتابعة ℅68 27 ℅7 13 1 14 24 40 الفاليح

الترصف يف تعاونية 

 التأ مَّي للتعلمي
 مواصةل املتابعة ℅77 17 ℅44 5 4 9 12 22

  ℅71 44 ℅22 18 5 23 36 62 جملموعا
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جناز وتركزي منظومة للترصف ال يل يف مرحةل الاس تاالص مند آ كتوبر  وقد توىل البنك الوطين الفاليح اإ

فامي ل تزال عرش توصيات بصدد الاجناز تتلخ ص آ م  التدابري املتاذة بأأ هنا يف متويل حاجيات ديوان  2013

طار مجموعة بنكية ت  الاحتاد البنيك للتجارة ن البنك الوطين الفاليح  والبنك التونيس  وتكون ماحلبوب يف اإ

حاةل ملف الرشكة التعاونية املركزية للادمات الفالحية "الزراعات الكربى" اإىل القضاء و العمل عىل  والصناعة  و اإ

جناز منظومة جديدة يف اإطار املنظومة امل جياد احللول املناس بة لوضعية هذه الرشكة.كام مت اإ علوماتية للقروض اإ

SAEB  دارة الإعالمية للبنك بلتوازي مع متك ن من الإطالع بصفة حينية عىل وضعية احلريف و القروض من قبل اإ

برام صفقة خالل س نة  BFIمواصةل اجناز املرحةل الثالثة من مرشوع املنظومة املس ند اإىل  لإجناز اخلطة  2013و اإ

و بلإدارات املركزية وتوفري مقر جندة.وآ حدثت الإدارة املركزية للترصف  املتعلقة بضامن اس مترارية العمل بلفروع

لتتوىل وضع املناجه و الامنذج الكفيةل بمتكَّي  2014آ فريل  30ورقابة اخملاطر مبقتىض منأور صادر عن البنك يف 

دارة مركزية للمراقبة ادلامئة حداث اإ لهيا هممة مراقبة  البنك من الترصف الرش يد يف اخملاطر و رشع يف دراسة اإ تعهد اإ

ومن هجة آ خرى  التعهدات مع العمل عىل اإصدار منأور داخيل يضبط تنظمي وهمام هذه الإدارة يف آ قرب ال جال.

نتاج الزراعات  الكربى و مراجعة سقف القروض تبعا  تولت جلنة متكونة من مجيع ال طراف املتداخةل حتيَّي لكفة اإ

ارة العامة لرشكة الإس تاالصات لتدار  س بل تطوير نس  الإس تاالصات ذلكل ومت عقد جلسات دورية مع الإد

الس نوية بلإضافة اإىل تنظمي عدة اجءامعات هتدف اإىل حتسَّي آ داء آ عامل تنفيذ ال حسام القضائية وترش يدها ومتابعهتا 

 مع تواصل معليات تأ طري الفروع من طرف الإدارات اجلهوية.
 

 

رجــاء الرتفيــع يف رآ   املــال البنــك الزتامــا اإىل حــَّي صــدور التقــارير ويف املقابــل آ فــاد البنــك بأ نــه مت   اإ

ــع بلإضــافة اإىل  في ــة هــذا الرت  ــد قمي ــد يكــون مــن مضــن توصــياهتا حتدي ــيت ق ــامل و ال ــدقيق الأ  ــة الت ــة لعملي الهنائي

ـوط  خــالل ســ نة  ــاعي مرشـ ــرض رق ــدم اإصــدار ق ــوارد  2013ع ــن    يف امل ــة م ــا شــهدته الســوق املالي نظــرا مل

 تفاع يف اللكفة.وار 
 

ـــة   ـــاء منظوم رس ىل اإ ـــا واإ جنازه ـــيت رشع يف اإ ـــيات ال ـــاز التوص ـــ تكامل اجن ـــك اإىل اس ـــة البن ـــت الهيئ ودع

ــدة  ــة لوضــع صــيغ جدي ــاُك املعني ــع الهي ــه و التنســ يق م ــة بلنســ بة اإىل حرفائ ــد املردودي ــة تســمح بتحدي معلوماتي

 ة الرامية اإىل الهنوض هبا. لمتويل ال نأطة الفالحية البيولوجية متاش يا مع التوهجات الوطني
 

كام بينت املتابعة الرابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول الترصف يف تعاونية التأ مَّي للتعلمي اس تكامل  

جناز آ ربع توصيات من مضن تسع متبقية للمتابعة تعلقت حيث متت املصادقة عىل القوامئ املالية لس نة  و  2010اإ

لتعاونية ونظام داخيل لإس ناد اخلطط الوظيفية وتسوية نزاع قامئ مع متسوغ انتفع بمتيازات اعءامد هيك تنظميي ل 

عداد تطبيقة  جناز الصفقة املتعلقة بإ غري مس تحقة.و متثلت تدابري الإصالح اليت رشع يف اإجنازها يف مواصةل متابعة اإ

عالمية بعد رفع التحفظات املسجةل بأأ هنا والسعي لتسوية الوضعية ال قانونية للرشكة العقارية التعاونية و مسامهة اإ

التعاونية يف رآ   مالها وترشيك مستمثرين جدد لقتناء ما زاد عن نس بة املسامهة القصوى بلإضافة اإىل الرشوع يف 
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عالمية مندجمة للترصف ومواصةل معلية تسوية وضعية بقية العقارات غري املرمسة آ و غري املسجةل  تركزي منظومة اإ

 امللكية العقارية ومتابعة نزاع حول عقار مع رشكة مدينة و القيام بقضية مدنية لسرتجاعه.بدفرت 
 

حيث ما يزال عدد من التوصيات بصدد الإجناز فقد آ قر جملس الهيئة الاس مترار يف متابعة هذا التقرير يف و 

طار متابعة خامسة مع عقد جلسة معل يف الغرض ملزيد التعم ق يف خمتلف جوان  ا  مللف.اإ
    

 نتاجئ املتابعة اخلامسة:
 

ة للاملية حول الترص ف يف ملف ات ادليون احملاةل من البنك   انهتت معلية املتابعة اخلامسة لتقرير الرقابة العام 

 الوطين الفاليح اإىل رشكة اس تاالص ادليون اإىل الوقوف عىل النتاجئ املبينة بجلدول التايل:

 
   

لتسافل بعنوان جزء من ادلين وقد توف قت الرشكة يف اس تاالص مبلغ مليون دينار من آ حد الضامنَّي ب

ذن عىل عريضة يف ترس مي اعرتاض حتف ظي عىل عق ار ترجع ملكيته  املس تحق  عىل اإحدى الرشاكت واس تصدار اإ

آ لف دينار دون اعتبار الفوائض مع السعي  527للضامن التسافيل الثان بعنوان اس تاالص نفس ادلين يف حدود 

 اإىل اس تكامل اإجراءات ترس ميه.
 

ن  بعض الصعوبت ولنئ س    ما يف اإجراءات التقايض آ و يف تنفيذ ال حسام، فاإ لت بقية امللف ات تقد 

والإشسالت التنفيذية ل تزال تعوق اس تاالص قدر هام من مس تحق ات الرشكة، وهو ما يتطل   مهنا مزيدا من 

حاطهتا بلعناية الالزمة قصد ضامن حامية حقوقها، خصوصا  عداد وتقدمي احلرص عىل متابعهتا واإ عىل مس توى اإ

ة ملس تحق اهتا يف ملف ات التقايض آ و عند تلكيف عدول التنفيذ بلبحث عىل ممتلسات  ثبااتت املدمع  الواثئق والإ

 الرشاكت املدينة آ و الضامنَّي .

 موضوع التقرير

 اخلامسةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل
العدد امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

 

قرار جملس 

 الهيئة

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

 

 

 

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 ابعةهذه املت

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

الترصف يف الرشكة 

املالية لس تاالص 

ادليون املتفرعة عن 

 البنك الوطين الفاليح

62 16 14 - 14 - 48 77℅ 
مواصةل 

 املتابعة
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اجمللس  نظرا لعدم توصل الهيئة بلردود املطلوبة فامي يتعلق بلنقاط الراجعة بلنظر اإىل وزارة املالية، فقد آ قرو 

 لف  عىل مس توى الوزارة املذكورة.مواصةل متابعة هذا امل
 

 

 وزارة الصناعة والطاقة واملنامج .5

 نتاجئ املتابعة ال وىل: 
دراسة تقرير التفقدي ة العامة لوزارة الصناعة حـول الرشـكة التونسـ ية للسـكر  2014تولت الهيئة خالل س نة 

 وانهتت اإىل النتاجئ املبينة بجلدول التايل:

 
 موضوع التقرير

 

 

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 عدد النقائص اليت

 مت  تداركها

 

عدد النقائص اليت مت  تقدمي 

 توصيات بأأ هنا

نس بة الإصالح 

 والتدارك

 

 ℅75 3 9 12 الرشكة التونس ية للسكر

    

عباء املاليـة للرشـكة وآ شار التقرير اإىل مجةل من النقائص متثلت بخلصوص يف ارتفاع العجز املايل وادليون وال  

ـة  دارية بلإضافة اإىل الس يارة الوظيفية املوضوعة عىل ذمته وجتـاوزه للحص  واس تغالل الرئيس املدير العام لس ي ارات اإ

ـة بـه متثلـت آ ساسـا يف  ةل هل مـن الوقـود بعنـوان السـ يارة الوظيفيـة وحتميـل املؤسسـة مصـاريف خاص  الأـهرية اخملـو 

تف اجلـوال والهـاتف القـار ورشاء نبـااتت وآ اثث وسـ تائر وآ بـواب ونوافـذ للمـزنل مصاريف املطـامع ومصـاريف الهـا

الوظيفي ومواد حديدية ومواد دهن ولقط هوايئ وبطاقـة اشـرتاك يف  بعـض القنـوات الفضـائية بلإضـافة اإىل عـدم 

ثـر معليـة تف قـد مـن قبـل اإخضاع بعض عنارص تأ جريه لقاعدة احتساب الاشرتااكت الاجءامعيـة وتسـوية الوضـعية اإ

الصندوق الوطين للضامن الاجءامعي دون الرجوع اإىل الـرئيس املـدير العـام لسـرتجاع مـا يعـادل مسـامهته يف املبلـغ 

لته الرشكة والبالغ  د.و تطرق التقرير آ يضا اإىل ارتفاع القمية امجللي ة املس توج  دفعها بعنوان عنـارص  6333اذلي حتم 

( 2009-2007ن قاعدة الإرشاك بصندوق التضامن الاجءامعـي خـالل الفـرتة )تأ جري آ عوان الرشكة غري احملتس بة مض

عفاء الرئيس املدير العام من بعض اخلصومات اجلبائية وانتفاعـه مبنحـة السـكر وتـذاكر ال ُك بـدون 29.209اإىل  د واإ

الإجـراءات  اليت مت  بيعهـا اإىل ابـن عضـو مبجلـس الإدارة دون احـرتام Mélasseموج  و اس تاالص مثن مادة الـ 

ـف يف مطعـم املؤسسـة وجتـاوز  املعمول هبا ودون توظيف غرامات التأ خري املسـ توجبة. كـام تبـَّي عـدم تنظـمي الترص 

صة لالإشهار والهبات و عدم تفعيل وظيفيت التدقيق ادلاخيل ومراقبة الترص ف.  املزيانية اخملص 
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اقتصار الرئيس املدير العام عىل اس تعامل  وقد آ برزت املتابعة اختاذ بعض تدابري الإصالح اليت متثلت يف 

الس يارة الوظيفية املوضوعة عىل ذمته والتقي د بلتدابري اجلاري هبا العمل يف اجملال والالزتام بحلصة الأهرية اخملوةل هل 

جري بلإضافة اإىل احتساب ُك عنارص تأ   2012و 2011من الوقود وخصم المكية الزائدة اليت انتفع هبا بعنوان سنيت 

جراء اخلصومات اجلبائية عىل الامتيازات  آ عوان الرشكة مضن قاعدة الاشرتاك بصندوق التضامن الاجءامعي.و مت اإ

يقاف رصف منحة السكر وتذاكر ال ُك لفائدته وتعيَّي عون ملكف بلسهر  العينية املس ندة للرئيس املدير العام واإ

بملزيانية اخملصصة لالإشهار والهبات وتفعيل وظيفيت التدقيق عىل تنظمي الترص ف يف مطعم املؤسسة كام مت التقي د 

 ادلاخيل ومراقبة الترص ف. 
 

فادهتا مبا مت  ولس تكامل جمهود الإصالح تقدمت الهيئة جبمةل من التوصيات التمكيلية دعت من خاللها اإىل اإ

لإرشاف وكذكل خبصوص منحة التفاق عليه خبصوص برانمج التطهري الاجءامعي واملايل اذلي مت تقدميه لسلطة ا

التكرير كام آ وصت بعرض موضوع اس تعامل الهاتف اجلوال من قبل الرئيس املدير العام عىل جملس الإدارة وسلطة 

مة لإشغال  الإرشاف والتقي د يف ُك  احلالت بلنصوص والرتاتي  اجلاري هبا العمل مع التذكري بأ ن  املناشري املنظ 

 عدم حتميل تأ ثيث هذه املساكن عىل مزيانية الرشكة.وخبصوص اإخضاع عنارص تأ جري املساكن الوظيفية تنص  عىل

فادهتا بلإجراءات املتاذة خبصوص  الرئيس املدير العام لقاعدة احتساب الاشرتااكت الاجءامعية ،دعت الهيئة اإىل اإ

 للضامن الاجءامعي. مسامهة هذا ال خري بلنس بة للفرتة اليت اكنت موضوع مراجعة من قبل الصندوق الوطين
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 نتاجئ املتابعة الثانية:

 

مشلت املتابعة الثانية تقرير التفق دية العامة لوزارة الصناعة حول البحث اجملرى دلى مجمع صناعات املصربات 

كهربء والغاز الغذائية والتقرير الس نوي الساد  والعرشين دلائرة احملاس بات يف جزئه املتعل ق بلرشكة التونس ية لل 

حداث كذكل التقري)قطاع الكهربء( و  ر الس نوي اخلامس والعرشون دلائرة احملاس بات يف جزئه املتعلق بإ

 املؤسسات الصغرى واملتوسطة مثلام يربزه اجلدول التايل:
 

ما يتعلق مبجمع صناعات املصربات الغذائية ،فقد تبَّي بلنظر يف نتاجئ املتابعة آ ن ه قد مت بذل اجلهود يف اجتاه  ففي 

 2006قة وذكل خاصة عرب حتيَّي ُك  من مرشوع النظام ال سايس اذلي آ عد  منذ س نة تسوية عدد من املسائل العال

س ناد منح  حالهتام اإىل سلطة الإرشاف للنظر واملصادقة والسعي اإىل مراجعة وتسوية املسأ ةل املتعل قة بإ ونظام التأ جري واإ

طار مق رتح نظام التأ جري اذلي عرض عىل احلضور ل عضاء جملس الإدارة وذكل حس  الصيغ القانونية املالمئة يف اإ

 سلط الإرشاف للمصادقة.

 

 موضوع التقرير

العدد امجليل  الثانيةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 وىلاملتابعة ال  

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

مجمع صناعات 

املصربات الغذائية 

GICA 
هناء املتابعة ℅71 5 - 2 - 2 2 7  اإ

الرشكة التونس ية 

للكهربء والغاز 

 )قطاع الكهربء(

 مواصةل املتابعة ℅63 36 ℅43 21 16 37 37 57

برانمج اإحداث 

املؤسسات الصغرى 

 واملتوسطة

 مواصةل املتابعة ℅50 24 ℅11 24 3 27 27 48

  ℅58 65 ℅29 47 19 66 66 112 جملموعا
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ت آ ساسا مراجعة الإطار القانون للمجامع بصفة عامة واس تصدار  وبعتبار آ ن  املسائل اليت مازالت عالقة خص 

الهيئة  ُك  من نظام التأ جري والنظام ال سايس للمجمع ويه مسائل تعود بلنظر للوزارة امللكفة بلصناعة، فقد آ قر جملس

هناء متابعة هذا امللف عىل مس توى الهيئة ودعوة التفقدية العامة لوزارة الصناعة والطاقة واملنامج ملتابعة اجملمع وحثه  اإ

ةل يف الغرض.  عىل اختاذ التدابري الالزمة لس تكامل تنفيذ التوصيتَّي املتبقيتَّي وموافاة الهيئة لحقا بلنتاجئ املسج 
 

ق بقطاع الكهربء، متثلت تدابري الإصالح اليت مت  اس تكاملها عىل مس توى الرشكة وخبصوص التقرير املتعل  

ات والتجهزيات الالزمة لزتويد  التونس ية للكهربء والغاز بخلصوص يف دعوة اكفة ال قالمي لتحديد احلاجيات من املعد 

ذا اجملال وتركزي منظومة الرشاءات املأاريع املزمع بعّثا بلكهربء بلتنس يق مع خمتلف اجلهات املتدخ ةل يف ه

عالمية للفرتة  متام اإجناز هممة  2007-2004واخملزون يف ال جال وبذكل مت  اس تكامل اجناز اخملطط املديرى لالإ واإ

دماج منظومة  2013التدقيق والتأخيص للمنظومة املعلوماتية يف هناية س نة  مضن النظام  GRCبلإضافة اإىل اإ

وذكل يف انتظار  2014رفاء واعءامدها يف اكف ة آ قالمي الرشكة بداية من الثالثية ال وىل لس نة املعلومايت املتعلق بحل

 (.CRMتركزي منظومة شامةل ختص شؤون احلرفاء ) 
 

نتاج ونقل الكهربء وقاعدة بياانت   كام مت تركزي لوحة قيادة متك ن من املتابعة الأهرية املأرتكة لوحدات اإ

املتعلقة بل عطاب ومتك ن من متابعة آ داء الأ بكة والتقليص من عدد التوقفات غري املربجمة  مركزي ة تتضمن املعطيات

نتاج من خالل تنفيذ خمطط الصيانة الوقائية ادلورية واس تغالل هذه التوقفات لجناز معليات الصيانة  لوحدات الإ

زاةل مفرغ الصواعق مع و تدارك انفصال احملولت الكهربئية هن 2013ادلورية مثلام مت  يف س نة  ائيا من خالل اإ

ة خالل س نة  ة املس تغةل  من قبل الرشكة اخلاص  ن يف مردودية الوحدتَّي الغازيتَّي للمحط  ، وتأ كد 2010تسجيل حتس 

من خالل حتسن الفارق بَّي الاس هتالك النوعي الفعيل والاس هتالك النوعي املضمون.وبينت  2011ذكل يف س نة 

نتاج براد  وسوسة خالل سنيت املتابعة كذكل اإجناز مع  واملصادقة   2010و 2009لية التدقيق الطايق ملراكز الإ

طار تطبيق  برام اتفاقية مع هذه ال خرية يف اإ عىل التقارير املتعل قة هبا من طرف الواكةل الوطنية للتحمك يف الطاقة و اإ

نتاج للق  2016-2013املقرتحات املدرجة بلتقرير املذكور و وضع خمطط للفرتة  يام بتجارب املردودي ة جلل وحدات الإ

طار مرشوع حتسَّي النجاعة الطاقية للرشكة.  يف اإ
 

وتوصلت الرشكة اإىل تدعمي فرق مقاومة الغش مبا مك ن من الكأف عىل عدد كبري من حالت الغش بلغ  

لتقليص من الفاقد آ لف دينار و تدعمي معليات مراقبة العدادات ل  8150مبا قميته  2013حاةل خالل س نة  9965

التجاري و الترسيع يف اجناز مأاريع هيلكة وتطهري الأ بكة هبدف التقليص من الفاقد الفين مع قيام ال قالمي بملراقبة 

ادات مم ا مك ن من حرص  آ لف دينار.ومت  12974واسرتجاع مبلغ قميته  2013عداد معطل س نة  8926ادلورية للعد 

اصة بحلرفاء "قاما" لرصد ومتابعة حالت الغش عىل مس توى اكفة ال قالمي ووضع اس تعامل املنظومة الإعالمية اخل

عالمية للترصف يف صيانة ش بسات نقل وتوزيع الكهربء مبساعدة احلاسوب الرشوع يف اس تغاللها جبميع  منظومة اإ

تَّي قواعد النقل وتدعمي آ عامل الصيانة الوقائية عىل ش بكة اجلهد العايل والرفع من نسبهتا وال  قيام بملعاينات ال رضية مر 
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م يف  يف الس نة عىل ال قل  عىل ُك  خط  للوقوف عىل آ س باب ارتفاع الانقطاعات الوقتية الطارئة بلإضافة اإىل التقد 

اداهتم شهراي حاةل حباةل مبوافقة احلريف وحس  املعايري اليت وضعهتا  معلية تصنيف كبار املس هتلكَّي اذلين يمت  رفع عد 

 . 2013حريف اإىل موىف س نة  20136وقد بلغ عدد احلرفاء املصنفَّي مضن كبار املس هتلكَّي الرشكة 
 

ي يف ملف ات عدد من الصفقات اليت آ شار     ومن انحيهتا تولت وزارة الصناعة والطاقة واملنامج بعد التحر 

ملرتكبة رفع دعوى دلى دائرة التقرير اإىل تضمهنا مجةل من ال خطاء والتجاوزات و حتديد املسؤوليات يف ال خطاء ا

الزجر املايل بناء عىل تقرير مفصل يف الغرض مع الإشارة اإىل آ ن بعض امللفات املذكورة بلتقرير حمل متابعة قضائية 

 جزائية.    
 

. ،مجةل من التوصيات يف طور الإجنازوحيث ما تزال   فقد آ قر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف 
 

حداث املؤسسات الصغرى واملتوسطة ،فقد بي نت املتابعة الثانية ملدى آ ما بلنس بة اإىل   التقرير املتعلق بإ

لهيا. مت هبا الهيئة حمدودية النتاجئ اليت مت التوصل اإ  تنفيذ التوصيات اليت تقد 
 

جناز توصيتَّي من مجةل  فبالنس بة للنقاط الراجعة بلنظر اإىل وزارة الصناعة، مت هب 13تبَّي اإ ا توصية تقد 

الهيئة، حيث مت تدعمي التنس يق مع البنوك ورشاكت الاستامثر ملزيد حتفزيها عىل متويل املأاريع املتبن اة من قبل 

ة بعد توق ف تنظمي تظاهرات آ ايم ال ربعاء  تول ت واكةل الهنوض ، و 2010لإحداث املؤسسات منذ س نة احملاضن خاص 

حداث املؤسسات الصغرى واملتوسطة يف قطاع بلصناعة والتجديد مسك وحتيَّي قاعدة بياانت وطني ة حول اإ

حداث قاعدة بياانت ختص  اخلدمات ذات الصةل  الصناعات املعملية بلتنس يق مع املعهد الوطين لالإحصاء واإ

ةل هبا يف موىف س نة  سات املسج   مؤسسة. 3000حوايل  2012بلصناعة، بلغ عدد املؤس 
 

لهيا بي نت املتابعة  وخبصوص وزارة املالية،  عدم اس تكامل تنفيذ آ ي توصية من التوصيات الامثن الراجعة اإ

 بلنظر ، حيث ل تزال مخس توصيات مهنا يف طور الإجناز وثالث آ خرى غري منجزة.
  
طة، حيث آ برزت املتابعة عدم   سات الصغرى واملتوس  وكذكل هو الأأ ن بلنس بة اإىل بنك متويل املؤس 

جناز آ ي توصية من الت م يف معليات الإصالح اس تكامل اإ لهيا بلنظر ، فلنئ مت  تسجيل تقد  وصيات ال ربع الراجعة اإ

ن  البنك مل يويل العناية الالزمة لتحيَّي قاعدة البياانت اليت ميسكها ومل يتوىل   والتدارك بلنس بة لثالث نقاط، فاإ

طار املأاريع اليت قام بمتويلها.تضميهنا مواطن الأغل احملدثة لفائدة حاميل الأهادات العليا الذلين يقع انتد  اهبم يف اإ

ا عىل مس توى البنك التونيس للتضامن، فقد تبَّي قيام البنك برتكزي منظومة معلوماتية جديدة   آ م 

"Business Intelligent متك ن من احلصول عىل مجيع البياانت املطلوبة مبا يف ذكل عدد مواطن الأغل احملدثة "

دراج تقارير الزايرات امليدانية ادلورية املتعل قة مبتابعة املأاريع لفائدة حاميل الأهائد العل  يا يف حَّي تواصلت معلية اإ

ةل من قبل البنك بقاعدة البياانت.  املمو 
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طة اإىل مزيد التعريف  سات الصغرى واملتوس  حداث املؤس  ودعت الهيئة اكفة ال طراف املتدخ ةل يف منظومة اإ

طار هذه املنظومة واختاذ الإجراءات الكفيةل مبزيد مبختلف آ ليات التأجيع عىل الاستامث ر وبعث املأاريع يف اإ

التحفزي عىل املبادرة الأخصية لالستامثر وتدعمي العالقة مع هياُك الت مويل مبا يسام يف اس تقطاب آ حصاب املأاريع 

هائد العليا مع التأ كيد عىل مواصةل مرافقة املأا دة خصوصا من بَّي حاميل الأ  ريع اليت تاليق صعوبت بعد اجملد 

لهتا قصد مساعدهتا وضامن اس متراريهتا.  ة من قبل البنوك اليت مو   انطالق نأاطها وتتطل   متابعة خاص 
 

م يف تركزي  وقد آ قر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف مع مراسةل البنك املركزي قصد متابعة مدى التقد 

سات طة. قاعدة البياانت حول متويل املؤس   الصغرى واملتوس 
 

 : نتاجئ املتابعة الثالثة

 

 موضوع التقرير

 الثالثةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

قرار جملس 

 الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

الترصف يف الرشكة 

الإيطالية التونس ية 

 لس تغالل النفط
هناء املتابعة ℅96 87 ℅64 4 7 11 30 91  اإ

الترصف يف املؤسسة 

التونس ية لل نأطة 

 البرتولية

57 29 23 10 13 43℅ 44 77℅ 
مواصةل 

 املتابعة

الترصف يف اخملرب 

املركزي للتحاليل 

 والتجارب

40 15 7 1 6 14℅ 34 85℅ 
مواصةل 

 املتابعة

  ℅88 165 ℅44 23 18 41 74 188 اجملموع
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جراء متابعة اثلثة لك من تقريري هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول  2014تولت الهيئة خالل س نة  اإ

الترص ف يف الرشكة الايطالية التونس ية لس تغالل النفط و حول الترص ف يف املؤسسة التونس ية لل نأطة البرتولية 

زارة الصناعة والتكنولوجيا حول اخملرب املركزي للتحاليل والتجارب. وذكل مثلام يربزه اجلدول وتقرير التفقدية العامة لو 

 التايل:
 

ل هذه ال خرية اإىل  وبينت املتابعة اجملراة عىل مس توى الرشكة الايطالية التونس ية لس تغالل النفط، توص 

يل الإجراءات وتضمينه مراحل خمت اعءامد جل التوصيات املقدمة من قبل الهيئة وذكل من خالل حتيَّي دل 

املتوف رة حاليا للترصف يف املسائل  Carl proالصفقات و املصادقة عليه من طرف جملس الإدارة واعءامد منظومة 

املتعلقة بلصيانة وترش يد هذا اجلان  من النأاط والرشوع يف تنفيذ اإجراءات اقتناء منظومة جديدة متطورة 

ت مصاحل الوزارة امللكفة بلصناعة اإىل احلد من حتميل تأ جري آ عواهنا عىل مزيانية تس تجي  للحاجيات. كام توصل

قرارها التايل  عن هذا الإجراء ومت تنظمي الترصف يف الصفقات عرب التقيد بدليل الإجراءات خبصوص  الرشكة واإ

ل اإىل تنظمي فتح العروض الفنية واملالية وحتديد تركيبة اللجان ذات العالقة بواسطة ورقات معل ومت  كذكل التوص 

دارة الرشاءات  ال رش يف اخلاص مبلفات الزتود  وتوس يع الاستأارات بلنس بة للطلبيات و اقتناء فاكس خاص بإ

 لضامن احرتام الرسية عند قبول عروض ال سعار.
 

افق مع مجيع كام متت تصفية جل  امللف ات العالقة اخلاصة مبطابقة املواد للمواصفات الفنية املطلوبة بلتو  

مع مواصةل املساعي املتعل قة  %50ال طراف املعنية ومسك ملفات ال عوان والتقدم يف اإجناز معلية الرتقمي مبا يفوق 

عداد جدول تصنيف للخطط يتالءم مع حاجيات املؤسسة  عداد بطاقات وظائف آ عوان الرشكة وتكل املتعلقة بإ بإ

 واسرتاتيجياهتا املس تقبلية.
 

م يف تنفيذ ما تبق ى مهنا، فقد آ قر جملس و بعتبار توص   ل الرشكة اإىل استيفاء آ غل  التوصيات احملاةل والتقد 

. هناء متابعة هذا امللف   الهيئة اإ
 

آ ما عىل مس توى املؤسسة التونس ية لل نأطة البرتولية ،فقد آ برزت املتابعة عدم اإحراز تقدم ملحوظ يف  

، بتوصية من جملس الهيئة، اإىل  2012عوة املؤسسة خالل س نة جتس مي التوصيات املقدمة وذكل بلرمغ من د

 الإرساع بختاذ الإجراءات الالزمة لتجس مي التوصيات اليت ختص  النقائص اليت تتطل  تدخال عاجال.
 

متام التقيمي املتعلق  بعملية   برام اتفاق مع املعهد الليب للنفط واإ و متثلت آ م  تدابري الإصالح املتاذة يف اإ

عداد مرشوع نظام داخيل للترص ف يف الصندوق الاجءامعي للمؤسسة و كرا  Accréditationعءامد )الا ( و اإ

رشوط متعلق بتحديد التوهجات العامة للنظام املعلومايت للمؤسسة وبوضع دليل اإجراءات يغطي اكفة آ نأطة 

ثبات املصاريف املنجزة املؤسسة والإعالن عىل طل  عروض يف الغرض و احلرص عىل تكثيف املراقبة املس   بقة لإ

عداد مذكرة تنظميية حول مهنجية تدوين حمارض املفاوضات مع املأغلَّي واملتعلقة  من قبل املأغل .كام مت و اإ
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جناز الصفقات من قبل املأغل بملوارد البرشية ذات الكفاءة بتحفظات التدقيق و  برام واإ تدعمي املصاحل املعنية مبتابعة اإ

نود التفاقيات وذكل فضال عن اإخضاع امتياز حتمل املؤسسة ل عباء الهاتف اجلوال اإىل واحلرص عىل تطبيق ب 

مصادقة جملس الإدارة وسلطة الإرشاف و التسوية اجلزئية لوضعية الس يارات املوضوعة عىل ذمة وزارة الصناعة يف 

 عوان املؤسسة. انتظار تسويهتا بصفة هنائية واسرتجاع ال جور اليت رصفت بدون موج  لفائدة آ حد آ  
 

عفاء املترص ف يف اخلزينة من  وآ برزت متابعة التقرير املنجز حول اخملرب املركزي للتحاليل والتجارب  آ ن ه مت  اإ

ة مع الرشوع يف تنفيذ التوصيات املتبقي ة من خالل دراسة هيك  عداد الصكوك وتلكيف عون آ خر هبذه املهم  ة اإ همم 

ر  2017-2015ستنادا اإىل مرشوع عقد آ هداف اخملرب للفرتة تنظميي جديد يضم خمتلف املصاحل ا وآ فاق التطو 

طار مرشوع اجملمع التقين بلعقبة اذلي س يكون جاهزا بداية س نة  جناز بطاقات الوظائف  2016املتاحة يف اإ واإ

عداد وحتيَّي ُك الإجراءات بلإضافة  عداد قانون الإطار وتكوين جلنة تسهر عىل اإ جناز والتعه د بس تكامل اإ اإىل اإ

عداد برانمج معل لتجديد عقود التأ مَّي  عداد خمطط لتطوير نظام املعلومات والتصال و اإ كرا  رشوط يتعل ق بإ

عداد دليل  طار اإ جناز دليل اإجراءات خاص بلرشاءات مطابق للقوانَّي املنظمة للصفقات العمومية يف اإ الرشوع يف اإ

 ىل اس تاالص مس تحقات اخملرب.لالإجراءات الإدارية واملالية للمارب مع احلرص ع
 

قرار مواصةل متابعة هذا امللف نظرا لعدم اس تكامل تنفيذ تدابري الإصالح املتاذة.   و آ فضت املتابعة اإىل اإ
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 نتاجئ املتابعة الرابعة:
 

جراء متابعة رابعة لك من تقرير التفقدية العامة لوزارة الصناع 2014تولت الهيئة خالل س نة  ة والتكنولوجيا اإ

حول متابعة الرقابة اجملراة من قبل دائرة احملاس بات دلى الواكةل الوطنية للتحمك يف الطاقة و التقرير الرابع والعرشون 

دلائرة احملاس بات يف ببه املتعل ق بترص ف املعهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعي ،وذكل مثلام يتبَّي من اجلدول 

 التايل:

 

 قريرموضوع الت

 الرابعةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

قرار جملس 

 الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

الل املنجزة خ

 هذه املتابعة

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

 

الواكةل الوطنية للتحمك يف 

 مواصةل املتابعة ℅64 14 ℅11 8 1 9 9 22 الطاقة

الترصف يف املعهد الوطين 

وامللكية  للمواصفات

 الصناعة

هناء املتابعة ℅100 19 ℅100 - 2 2 12 19  اإ

  ℅80 33 ℅27 8 3 11 21 41 موعجملا

 

رساء  وبينت متابعة التقرير املتعلق بلواكةل الوطنية للتحمك يف الطاقة اس تكامل اجناز توصية واحدة متثلت يف اإ

طار مرشوع النجاعة الطاقية يف نظام متابعة وتقيمي لتنف  يذ عقود الربامج من الناحيتَّي املالية والفنية وذكل يف اإ

 القطاع الصناعي والرشوع يف اس تغالهل مبا من شأ نه آ ن يساعد عىل حتقيق ال هداف املتعلقة بلقتصاد يف الطاقة.
 

عداد مرشوع يف حَّي تواصل اجناز آ غل  التوصيات بنسق بطيء مشلت التدابري املتاذة بأأ   هنا بخلصوص اإ

حالته اإىل السلط اخملتصة للمصادقة ومواصةل املصادقة عىل آ دةل الإجراءات اخلاصة  الهيك التنظميي اخلاص بلواكةل واإ

جبارية  مبجالت الترصف يف الأؤون الإدارية واملالية.وتولت الواكةل تكثيف العمل التوعوي والتحسييس خبصوص اإ

سسات الناشطة يف قطاع اخلدمات و ترشيك القطاع اخلاص يف تفعيل هذا الإجراء سواء التدقيق الطايق دلى املؤ 

عند الإحداث آ و التوسعة وذكل عرب تلكيف همندسَّي خمتصَّي بدراسة امللفات حتت اإرشاف مسؤولَّي بلواكةل 
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قارنة بل هداف بلإضافة اإىل حث مؤسسات اخلدمات و رشاكت النقل عىل تدارك التأ خري املسجل يف هذا اجملال م

ميغاواط ختص  56.6املرسومة وتسلمي تقارير التدقيق الهنائية للواكةل مع مواصةل بعث مأاريع التوليد املؤتلف برتكزي 

عداد قانون  2014مؤسسة صناعية اإىل موىف شهر ماي  15 و توفري الإحاطة الفنية الالزمة.و مل تتول الواكةل اإ

 يف ذكل حال املصادقة عىل الهيك التنظميي.الإطار اخلاص هبا، وتعهدت بلرشوع 
 

وتبعا ذلكل آ قر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف مع دعوة الواكةل اإىل اس تحثاث نسق اجناز برانمج 

 الإصالح يف اإطار جلسة معل مأرتكة تعقد للغرض.
 

هناء متابعة ملف املعهد الوطين للمواصفات  وامللكية الصناعي مع التأ كيد ومن انحية آ خرى، آ قر جملس الهيئة اإ

جناز آ غل  التوصيات  متام اإجراءات الإصالح اليت رشع فهيا وذكل تبعا لتوفق املعهد يف اس تكامل اإ عىل رضورة اإ

عداد ال مر املتعل ق بنأاط الإشهاد بملطابقة و الرشوع يف الإجراءات الالزمة  متام اإ املقدمة حيث بينت املتابعة اإ

حراز تقدم رساء منظومة اجلودة و التوجة حنو حتيَّي دليل الإجراءات الإدارية واملالية. لإصداره مع اإ  عىل مس توى اإ

هناء متابعة هذا امللف واحلرص عىل حتيَّي دليل الإجراءات  م معلية الإصالح تقرتح الهيئة اإ ونظرا لتقد 

 الإدارية واملالية.
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 نتاجئ املتابعة اخلامسة:
 

تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية والإدارة العامة لالمتيازات املالية واجلبائية حول متابعة امسة مشلت املتابعة اخل

تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول بعض قرارات حس  الامتيازات املالية واجلبائية املس ندة يف القطاع الصناعي و 

عادة توجيه وتمنية املراكز امل  نجمية وتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول آ وجه الترصف يف صندوق اإ

 الترصف يف الس يارات الإدارية من قبل الرشكة التونس ية للكهربء والغاز مثلام يربزه اجلدول التايل:

  

فبينت املتابعة  ما يتعلق مبتابعة قرارات حس  الامتيازات املالية واجلبائية املس ندة يف القطاع الصناعي، يف 

عة للتأ كد من عدم انتفاع املأاريع املعنية بقرارات السح  بمتيازات جبائية تواصل هجود واكةل الهنوض بلصنا

ضافة اإىل متابعة املأاريع املنتفعة بمت  والتثبت من املأاريع املنتفعة بمتيازات جبائية وج  حسهبا و طار اإ يازات يف اإ

اقرتاح حس  الامتيازات املس ندة لها بمتيازات الباعثَّي اجلدد هبدف التأ كد من الاجناز الفعيل و التمنية اجلهوية و

 عند الاقتضاء.

 

 موضوع التقرير

 اخلامسةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

النس بة 

امجللية 

 صالحلالإ 

قرار جملس 

 الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

 

 

 

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء 

املتابعة 

 ال وىل

عدد التوصيات 

املتبقية من 

 املتابعة السابقة

 

 

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

ازات املالية حس  الامتي

واجلبائية املس ندة يف 

 القطاع الصناعي
 مواصةل املتابعة ℅79 19 - 5 - 5 17 24

عادة توجيه  صندوق اإ

 مواصةل املتابعة ℅60 12 - 8 - 8 10 20 وتمنية املراكز املنجمية

الترصف يف الس يارات 

الإدارية بلرشكة 

 التونس ية للكهربء والغاز
 ملتابعةمواصةل ا ℅86 19 - 3 - 3 4 22

  ℅76 50 - 16 - 16 31 66 جملموع
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مل تتول  وزارة املالية تركزي املنظومة الإعالمية املندجمة ملتابعة الامتيازات املس ندة وقرارات  ،ويف املقابل 

د يعىن بلستامث  ر.حسهبا و آ فادت الوزارة بأ نه مت تعليق آ شغال هذا املرشوع اإىل حَّي البت يف اإحداث هيك موح 

وقد آ قر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف مع دعوة ال طراف املعنية اإىل جلسة معل مأرتكة ختصص  

 للتباحث يف خمتلف جوانبه.
 

عادة توجيه وتمنية املراكز املنجمية آ ن الصندوق يواجه  وآ برزت نتاجئ املتابعة اجملراة عىل مس توى صندوق اإ

تعلقت آ ساسا بتحسَّي نتاجئه احملاسبية  اليت  الإصالح  تنفيذ تدابريبعض الصعوبت اليت حالت دون اس تكامهل

واس تاالص املساهامت اليت حل آ جلها ومتابعة قضااي الاس تاالص املنأورة دلى احملامك وتنفيذ ال وامر بدلفع. 

ئة الاس مترار يف متابعة ونظرا ل مهية التوصيات املتبقية وتأ ثريها املبارش عىل الوضعية املالية للصندوق، آ قر جملس الهي 

 هذا التقرير مع دعوة الصندوق اإىل بذل مزيد من اجملهودات قصد تذليل الصعوبت واس تكامل برانمج الإصالح.
 

انه مت   بينت املتابعة وخبصوص الترصف يف الس يارات الإدارية من قبل الرشكة التونس ية للكهربء والغاز، 

عالمية جديدة للمساعدة عىل الترصف يف املعدات الس يارة وتوفري جداول متابعة وحتيَّي القانون  اقتناء منظومة اإ

نتاج ونقل الكهربء اذلين آ س ندت  دارة اإ ال سايس للرشكة قصد تسوية وضعية رمساء وحدات الصيانة وادلوائر بإ

لهيم س يارات وظيفية و اسرتجاع الس يارة   .املوضوعة عىل ذمة وزارة الإرشاف اإ
 

 آ قر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف. حجتس مي برانمج الإصالنظرا  لعدم اس تكامل 
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 وزارة الفالحة  .6

  نتاجئ املتابعة ال وىل:
 

مشلت املتابعة ال وىل تقرير دائرة احملاس بات اخلامس والعرشين يف ببه املتعلق بملندوبية اجلهوية للتمنية 

العقاري  يف الرصيد لعامة ل مالك ادلوةل والأؤون العقارية حول الترصفالفالحية بقفصة وتقرير هيئة الرقابة ا

 : مثلام يتبَّي من اجلدول التايل ال رايض ادلولية دليوان
 

 موضوع التقرير
عدد النقائص 

 املس تخرجة

 عدد النقائص اليت

 مت  تداركها

عدد النقائص اليت مت  

 تقدمي توصيات بأأ هنا
 نس بة الإصالح والتدارك

 ℅48 15 14 29 بية اجلهوية للتمنية الفالحية بقفصةاملندو 

الترصف يف الرصيد العقاري دليوان ال رايض 

 ادلولية
27 18 9 67℅ 

 ℅57 24 32 56 جملموعا

  

ــة ــ تخرجت الهيئ ــد اس ــق وق ــر املتعل ــن التقري ــة  م ــة الفالحي ــة للتمني ــة اجلهوي ــن  بملندوبي ــددا م ــة ع بقفص

حـــسام  املالحظــات للمتابعـــة تعلقـــت يف جمـــال تعبئـــة املـــوارد املائيـــة واحملافظـــة عـــىل الرتبـــة، بخلصـــوص بعـــدم اإ

جنـــاز احلفـــرايت والتـــأ خري يف اســـ تغالل  جـــراءات اإ برجمـــة مأـــاريع منأـــأ ت التعبئـــة وتنفيـــذها و عـــدم احـــرتام اإ

ــن ــدد م ــدا ع ــض املائ ــراط يف اســ تغالل بع ف رســاء ال بر املنجــزة والإ ــدم اإ ــة بلإضــافة اإىل ع ت الســطحية والعميق

مبجــةل الغــابت قصــد   نظــام يقظــة ومتابعــة الاجنــراف والتصــحر بجلهــة و عــدم تفعيــل ال ليــات املنصــوص علهيــا

ــة   ــة رعوي ــداد خمططــات هتيئ ع ــدم اإ ــريةمل احملافظــة عــىل املراعــي وتمنيهتــا وع ــن ال رايض الاشــرتاكية   ســاحات كب م

 .اخلاضعة لنظام الغابت
 

ــقوية العموميــة تبــَّي ـف يف املنــاطق الس ــامي يتعلــق بلترصـ حــداث يف شــأ ن   وف ــر اإ ــدم اس تصــدار آ وام ع

ـورية خبصـــوص ال رايض الســـقوية املهمـــةل بواحـــات  48 منطقـــة ســـقوية معوميـــة وعـــدم اختـــاذ الإجـــراءات الَّضــ

رســـاء نظـــام ملراقبـــة امللوحـــة والتغـــدق فضـــال عـــن ضـــعف نســـق ات جتديـــد التجهـــزي  آ شـــغال قفصـــة وعـــدم اإ

تــدن نســ بة جتهــزي املنــاطق الســقوية  كــام لــوحظ .ومــؤرش معــدل اســ تغالل املنــاطق الســقوية العموميــة بجلهــة 

ــايئ  ــة ورشوط اســ تغالل النظــام امل ــيت تضــبط كيفي ــات ال ــمي التفاقي ــدم تعم ــري وع ــاه ال بوســائل الاقتصــاد يف مي

ــة اإ  ــا العمــويم وصــيانته عــىل ُك اجملــامع الناشــطة وكــذكل مواصــةل املندوبي جنــاز آ عــامل الصــيانة وحتمــل آ عباهئــا مم

 . هبذا العنوان آ دى اإىل ارتفاع ديون اجملامع املائية
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ـــر اإىل وجـــود شـــغورات عـــىل مســـ توى اخلـــالاي  وخبصـــوص الهنـــوض بلنأـــاط الفـــاليح، آ شـــار التقري

رســـاء آ ليـــات متكـــن مـــن حتليـــل الفـــوارق بـــَّي الربجمـــ ـــيت تُعـــىن بلإرشـــاد الفـــاليح و اإىل عـــدم اإ ة واملراكـــز ال

ــافة اإىل ض ــادية و اإ ــات الإرش ــىل العملي ــَّي ع ــال الفالح قب ــعف اإ ــ باب ض ــخيص آ س ــازات وتأ عــدم ربــط   والإجن

ـــات  ـــَّي املعطي ـــدم حتي ـــة وع ـــاليح اجلهوي ـــاج الف نت ـــة خلارطـــة الإ ـــة املعلوماتي ـــاليح بملنظوم خـــالاي الإرشـــاد الف

ــا ــة املضــمنة هب ــتامث. بصــفة دوري ــل مأــاريع الاس ــ  متوي ــأ خري يف دراســة مطال ــوحظ ت ــدم ول ــة وع رات الفالحي

ــاريع  ــ مترارية املأ ــن اس ــت م ــة للتثب ــفة منتظم ــة بص ــزايرات امليداني ــام بل ــذكلالقي ــار  وك ط ــة يف اإ ــات املقارب بعملي

ديســـمرب  23املــؤرخ يف  215مراقبــة رصف الامتيــازات ومتابعهتــا وذكل خالفـــا ملنأــور وزيــر الفالحـــة عــدد 

حاطة بعض املأاريع ب  فضال  عن 2006  الكفيةل حبسن تنفيذها. لضامانتعدم اإ
 

يتعلق بلترصف املايل فتبَّي  بخلصوص عدم الزتام املندوبية بلقواعد املنظمة للصفقات العمومية من ما  يفآ ما 

رساء نظام مراقبة داخيل لس هتالك الوقود   حيث س ناد الصفقات وتنفيذها وخمتها وعدم اإ ضبط احلاجيات واإ

بلإضافة اإىل عدم تركزي منظومة الترصف ال يل يف اخملزون ومجع العون  والترصف يف آ سطول الس يارات الإدارية

 املرشف عىل خمزون ورشة معدات املياه بَّي عدة وظائف متنافرة.
 

عداد مذكرات تركزي لل بر املربجمة وتسوية  من وآ برزت املتابعة اختاذ مجةل تدابري الإصالح متثلت آ ساسا يف اإ

السلبية و حتيَّي خارطة التدخالت س نواي بعءامد نظام المتوقع اجلغرايف ولوحات جذاذات التايل بلنس بة لل بر 

كام مت الرتفيع يف نس بة  .تدارك التأ خري املالحظ يف دراسة مطال  متويل مأاريع الاستامثرات الفالحية ومت.القيادة 

مسات  التس يري والإرشاد  و تفعيل %90جتهزي املناطق السقوية بوسائل الاقتصاد يف مياه الري لتبلغ حوايل 

برانمج متابعة   بسد الأغورات عىل مس توى خالاي ومراكز الإرشاد الفاليح وبعءامد  واملتابعة وتعهدت املندوبية

بلقواعد املنظمة للصفقات العمومية ومسك دفاتر   و مت التقيد وتقيمي دوري شهري وسدايس لل نأطة الإرشادية.

دراج التنصيصات   الوجوبية بلإذن بملأ مورية.الس يارات و اإ
 

سهاما يف اس تكامل جمهود الإصالح دعت حداث ش بسات مائية   واإ الهيئة اإىل اس تكامل جتهزي ال بر املنجزة واإ

جناز منوال "املساعدة عىل  ىل مزيد ترش يد الترصف يف املوارد املائية من خالل اإ دخالها حزي الاس تغالل واإ علهيا واإ

اء بنك معطيات يساعد عىل متابعة تطور املنسوب املايئ ونوعية املياه وتفعيل ال ليات الترصف يف املائدات" و اإرس

عداد خمططات هتيئة رعوية يف ال رايض  الواردة مبجةل الغابت قصد احملافظة عىل املراعي وتمنيهتا اإىل جان  اإ

حداث بقية  كام آ وصت  املناطق السقوية.الاشرتاكية اخلاضعة لنظام الغابت واستيفاء اإجراءات اس تصدار آ وامر اإ

هامل ال رايض السقوية بواحات قفصة و شددت عىل رضورة التصدي لهذه الظاهرة بك  الهيئة مبتابعة ظاهرة اإ

 الوسائل القانونية املتاحة و عىل مواصةل اجملهودات الرامية اإىل جتديد التجهزيات بملناطق السقوية العمومية وطلبت

فادهتا بلنتاجئ اليت يمت لهيا خبصوص اإ رساء نظام ملراقبة   التوصل اإ الرتفيع من نس بة اس تصالح املساحة املس هتدفة واإ

طار مرشوع الاستامثر يف قطاع املياه   .IIومتابعة امللوحة والتغدق ببعض املناطق السقوية والواحات يف اإ
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هنا دعت اإىل اخت  ولنئ سلت الهيئة برتياح حتسن اذ التدابري الالزمة نس بة اس تغالل املناطق السقوية فاإ

دخال املنطقة السقوية بن عامر وسقدود  ىل متابعة وضعية املنطقة  5قصد اإ حزي الاس تغالل يف آ قرب ال جال واإ

عادهتا حزي الاس تغالل بلتنس يق مع ادليوان الوطين للتطهري والسلط اجلهوية املعنية  .السقوية "بلعقيةل" والإرساع بإ

اليت تضبط كيفية ورشوط اس تغالل النظام املايئ العمويم وصيانته عىل اجملامع الناشطة كام آ وصت بتعممي التفاقيات 

عداد اجملامع املائية ملزيانياهتا ل خذ بعَّي  آ عباء الصيانة  و مطالبهتا بتوفري وحتيَّي املعطيات املتعلقة هبا وبتأ طري معلية اإ

 بعنوان الصيانة.  الاعتبار واس تاالص مس تحقاهتا
 

نتاج الفاليح وآ كدت اله   يئة عىل رضورة ربط خالاي الإرشاد الفاليح بملنظومة املعلوماتية املتعلقة خبارطة الإ

اجلهوية و حتيَّي املعطيات املضمنة هبا بصفة دورية وتفعيل اللجنة متعددة الاختصاصات امللكفة مبراقبة مأاريع 

يق مع البنك الوطين الفاليح حىت تكون القوامئ ودعت اإىل التنس   .الاستامثرات الفالحية والتثبت من اس متراريهتا

مبا ميكهنا من مراقبة رصفها   الأهرية الواردة عىل املندوبية مرفقة بقامئة يف آ سامء الفالحَّي املنتفعَّي بلمتيازات

ىل تركزي منظومة الترصف ال يل يف اخملزون وتربير الفوارق السلبية بَّي اخملزون النظري واخملزو ن املادي ومتابعهتا واإ

 وتسويهتا عند الاقتضاء.
 

العقاري دليوان ال رايض ادلولية مجةل من املالحظات  و من انحية آ خرى،تضمن التقرير املتعلق بلرصيد

عداد حمارض ختصيص بلنس بة للعقارات الراجعة ملكل ادلوةل اخلاص اليت يس تغلها ادليوان،  تعلقت بخلصوص بعدم اإ

حداث الإدارة الفرعية للأؤون العقارية ومتابعة ، 1991ن قانون املالي ة لس نة م 69خالفا ملا اقتضاه الفصل  و عدم اإ

ضافة اإىل غياب  هيلكة ال رايض ادلولية املنصوص علهيا بنك معطيات حول اجلوان  العقارية   بلهيك التنظميي اإ

نة للمركبات الفالحية والوحدات الغذائية وعدم تنظمي ال واثئق املتعلقة بلعقارات اليت مت  لل رايض ادلولية املكو 

حالهتا جلهات معومية  .ختصيصها آ و اإ
  
عات السكنية اليت ترك زت عىل العقارات اليت حتت   وآ شار التقرير اإىل عدم مسك املركبات مللفات التجم 

سعات وعدم متابعة اإجراءات تسوية وضعيهتا يف اإطار اللجنة الوطنية حلرص التجمعات السكنية والتو   ترصفها

انت  العمرانية بل رايض الفالحية احملدثة بوزارة التجهزي والإسسان وغياب آ مثةل هندس ية حمي نة تأمل خمتلف مكو 

اإضافة اإىل عدم التحيَّي ادلوري دلفاتر حرص ال مالك العقارية اخلاص ببعض  الفالحية الرصيد العقاري للمركبات

ف ادليوان يف العقارات املسرتجعة بعد تنفيذ قرارات اإسقاط احلق كام تبَّي عدم تقنَّي الإطار العام لترص  املركبات.

بضامن جناعة الترصف يف العقارات املذكورة وكذكل حقوق وواجبات ادليوان جتاه  وعدم ضبط اإجراءات الت رصف

اصة بنك املعطيات اذلي متسكه الإدارة العامة لضبط ال مالك لقاعدة بياانت معلوماتية خ لوحظ افتقارو ادلوةل. 

ضافة اإىل الفالحية للمركبات   حاةل اإشغال غري قانونية للمساكن التابعة 156ووجود   بملساكن الإدارية لدليوان اإ
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عدم تسوية الوضعيات العقارية واملالية العالقة بَّي  . كام آ شار التقرير اإىلبه لكي لعمليات الرتممي والصيانةغياب ش  

لمقر الاجءامعي لملف املعاوضة العقارية   وةل والأؤون العقارية وخاصة مهناديوان ال رايض ادلولية ووزارة آ مالك ادل

يران اذلي تأغل الإدارة العامة للعقارات الفالحية وملف ادلين املتعلق ببايق  احلايل لدليوان واملبىن السائن بهنج اإ

يرادات التفويت العقاري يف ال رايض الفالحية لتعويض املالكَّي اخلواص عن ال را يض املنزتعة وكذكل ملف اإ

 تساليف تعهد وصيانة ال رايض ادلولية احملاةل لدليوان تبعا لقرارات اإسقاط احلق.
 

حداث الإدارة الفرعية للأؤون العقارية ومتابعة هيلكة ال رايض ادلولية واسرتجاع املساحات  وآ برزت املتابعة اإ

برر ادليوان عدم حتيَّي دفرت حرص ال مالك العقارية اخلاص الغابي ة التابعة للمرك  الفاليح "اتلكسة وادي العبيد". و 

عادة هيلكة هذا املرك  يف ش حياء و تمنية فالحية و بملرك  الفاليح "حأاد" بإ مقامس للفني َّي وبلتايل ك رشاكت اإ

 خروجه عن الرصيد العقاري لدليوان. 
 

ــيص    ــرارات ختص ــدار ق ــة بس تص ــت الهيئ ــكل ادلللوآ وص ــارات الراجعــة مل ــ تغلها عق ــيت يس ــاص ال وةل اخل

ـــا ملقتضـــيات الفصـــل  ـــوان وذكل تطبيق ـــة لســـ نة  69ادلي ـــانون املالي  ـــن ق ـــدقيق  1991م ـــة ت و الإرساع يف معلي

بنــك املعطيــات ال ويل اخلــاص بجلوانــ  العقاريــة لـــل رايض ادلوليــة للمركبــات الفالحيــة والوحــدات الغذائيـــة 

ــالك ادلو ــة ل م ــاحل اجلهوي ــف املص ــع خمتل ــ يق م ــت اإىلبلتنس ــات  ةل ودع ــَّي املركب ــرانمج معــل مأــرتك ب ــع ب وض

قتطاعـــات الفالحيـــة و املصـــاحل اجلهويـــة ل مـــالك ادلوةل لتكـــوين ملف ـــات يف  عـــات الســـكني ة و حتيـــَّي الإ و التجم 

ــافة اإىل ض ــ ي ة. اإ ــثةل الهندس ــة و ال م ــوم العقاري س ــ توى الر  ــىل مس ــاري ع ــيد العق ص ــعي ة الر  ــاء   وض ــحيح ال خط تص

بل رايض الفالحيـــة ملركبـــات "الانطالقـــة" و "اتلكســـة وادي العبيـــد"  و"  ةال مـــالك اخلاصـــاملالحظـــة بـــدفاتر 

ــك  ــَّي بن ــة  وحتي ــالك ادلوةل و جــرد املســاكن الإداري ــة ل م ــع املصــاحل اجلهوي ــا بلتنســ يق م ــاطر"  وحتييهن ــزاةل م غ

 .املعطيات وفق معرفات موحدة مع التأ كيد عىل رضورة تسوية حالت الإشغال غري الرشعي
 

وتوهجــــت الهيئــــة بتوصــــيات اإىل ُك مــــن وزارة الاقتصــــاد واملاليــــة ووزارة الفالحــــة وكتابــــة ادلوةل 

ــوان يف  ــام لترصــف ادلي ــار الع ــَّي الإط ــا بخلصــوص اإىل تقن ــن خالله ــت م ــة دع ــالك ادلوةل والأــؤون العقاري ل م

ـف ــراءات الترصـ ج ــبط اإ ــق وض ــقاط احل س ــرارات اإ ــذ ق ــد تنفي ــارات املســرتجعة بع ــل العق ــا  والمتوي ــا مب ــة هب املتعلق

ــافة اإىل وةل بلإض ــاه ادل  ــوان جت ي ــات ادل  ــوق وواجب ــذكل حق ــا وك ــف فهي ــة الت رص  ــعي ات   يضــمن جناع تســوية الوض

ؤون العقاري ة.  العقاري ة واملالية العالقة بَّي ديوان ال رايض ادلولي ة ووزارة آ مالك ادلوةل والأ 
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 نتاجئ املتابعة الثالثة:
 

لثالثة تقارير هيئة الرقابة العامة للاملية حول نأاط وتدخالت املندوبية اجلهوية للتمنية مشلت املتابعة ا   

حتاد منتجي الزيوت بجلنوب التونيس حية بنابل و الفال حول بعض آ وجه الترصف بتعاضدية اخلدمات الفالحية "اإ

والصيد البحري و التقرير بصفاقس" وحول تدقيق حسابت صندوق تمنية القدرة التنافس ية يف القطاع الفاليح 

ن تربية املاش ية وتوفري املرعى الس نوي اخلامس والعرشين دلائرة احملاس بات يف جزئه املتعل ق بلترص ف يف ديوا

التقرير الس نوي الساد  والعرشين دلائرة احملاس بات يف ببه املتعلق بتمنية قطاع الغابت و ذكل مثلام يتبَّي من و 

 : اجلدول التايل

 

 لتقريرموضوع ا

 الثالثةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء املتابعة 

 ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

 

نأاط وتدخالت  

املندوبية اجلهوية 

 للتمنية الفالحية بنابل

 مواصةل املتابعة ℅72 34 ℅19 13 3 16 18 47

تعاضدية اخلدمات 

الفالحية اإحتاد منتجي 

 الزيوت بصفاقس
هناء املتابعة ℅40 4 - 6 - 6 6 10  اإ

صندوق تمنية القدرة 

التنافس ية يف قطاع 

الفالحة والصيد 

 البحري

 مواصةل املتابعة ℅87 68 ℅29 10 4 14 27 78

ديوان تربية املاش ية 

 وتوفري املرعى
 مواصةل املتابعة ℅86 42 ℅30 7 3 10 19 49

 مواصةل املتابعة ℅32 9 - 19 - 19 22 28 تمنية قطاع الغابت

  ℅74 157 ℅15 55 10 65 92 212 عجملمو ا
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تنفيذ برامج ال نأطة   برزت متابعة التقرير املتعلق بملندوبية اجلهوية للتمنية الفالحية بنابل اس تكاملآ  

س ناد امتيازات متويل الاستامثرات يف مياه الري و يف جمال الاقتصاد الإرشادية  ضبط واعءامد مهنجية معل خبصوص اإ

نس بة اس تاالص املس تحقات بعنوان مياه الري  اإىل حتسَّيوتسعى املندوبية  وتنفيذ برامج احلصص التطبيقية.

عداد برامج التنس يق بَّي دائرة اس تغالل املناطق السقوية ودائرة صيانة التجهزيات املائية عىل  حساماإ و  مس توى اإ

ر عدد املس تغلَّي اذلين ل يقومون  الصيانة الوقائية للمنأأ ت والتجهزيات بجملامع وتنفيذها و تعمل عىل احلد من تطو 

ضافة اإىل تنفيذ برامج التالقيح وا وعىلخبالص مس تحقات اجملامع  التقليص يف لرفع من نس بة التغطية يف اجملال اإ

س نا ل آ جال دراسة مطال  اإ تفيش ال مراض اجلهوي ملتابعة و تأخيص تواجد و  وقام املرصد  د الامتيازات.معد 

رشادية لفائدة جراء انتدابت هبدف   الفطرية  بتنظمي محالت اإ املنتجَّي واملتدخلَّي يف قطاع الزراعات الكربى ومت اإ

 دمع مراقبة الصيد البحري ومراقبة السواحل.
 

من  عددقليبية والتقدم يف آ شغال ميناء الهوارية والرشوع يف فتح  ميناء توسعة كام مت اجناز ادلراسة خبصوص

املساكل الغابية بلإضافة اإىل انتداب فنيَّي لالإرشاف عىل املراكز الغابية لتتقلص املساحة اليت يرشف علهيا ُك 

الظرفَّي   بعنارص من العامل املسرتسلَّي و تدعمي سكل احلرامت  و  .هك 6000 هك اإىل 12000 عون من

هك كام تواصل السعي لتحسيس النيابة العمومية  460ذكل املساحة الىت يغطهيا احلار  الواحد بآ صبحت و 

 بَّضورة اس تدعاء ممثل الإدارة لدلفاع عن مصاحلها و معرفة مأ ل القضااي املنأورة آ مام احملامك.
 

جناز عدد هام من التوصيات فقد آ قر جملس الهيئة مواصةل متابعة  هذا امللف. وحيث مل يس تمكل اإ
     

حتاد منتجي الزيوت  وآ برزت متابعة التقرير املنجز حول بعض آ وجه الترصف بتعاضدية اخلدمات الفالحية "اإ

مت هبا الهيئة  بجلنوب التونيس بصفاقس جناز آ ية توصية من التوصيات اليت تقد  واملمتثةل بخلصوص يف وضع  عدم اإ

علهيا بلنظام ال سايس و تسوية وضعية قمية رآ   املال قصد احرتام  نظام داخيل جديد والتقيد بل نأطة املنصوص

فادة الهيئة بنتاجئ القضية املرفوعة ضد عضوي جملس الإدارة قصد  مقتضيات جمةل الرشاكت التجارية  ىل اإ ضافة اإ اإ

رجاع املبالغ الزائدة املدفوعة هلام احرتام ادلورية  بتعويض مراق  احلسابت والسهر عىل . وتعلقت التوصيات كذكل اإ

يف هذا اجملال بلإضافة اإىل العمل عىل تسوية ديون الرشكة املرتامكة جتاه مزودهيا وجتاه البنك الوطين الفاليح 

حسام  عطاهئا الصالحيات لتقدمي املقرتحات الكفيةل بإ حداث جلان منبثقة عن جملس الإدارة واإ مسانية اإ والنظر يف اإ

 الترصف يف الرشكة.
 

حتاد منتجي الزيوت بجلنوب التونيس بصفاقس" متوقفة عن النأاط منذ  وحيث تبَّي بأ ن   الرشكة التعاونية "اإ

مسانية عقد اجللسة العامة العادية وعزوف املنخرطَّي ، 2010 س نة فقد آ قر جملس الهيئة  نتيجة العجز املايل وعدم اإ

هناء متابعة  تابعة وضعية هذه الرشكة بلتنس يق مع املصاحل امللف مع دعوة التفقدية العامة لوزارة الفالحة للتعهد مب  اإ

 اجلهوية ذات الن ظر، وموافاة الهيئة مبا يمت اختاذه من اإجراءات قصد تسويهتا.
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جراء التعديالت املس توجبة عىل  وخبصوص متام اإ ديوان تربية املاش ية وتوفري املرعى، آ ظهرت نتاجئ املتابعة اإ

ات ويف الإس هتالاكت اجلارية والرشوع يف اس تغالهلام و تسجيل حتسن التطبيقتَّي املتعلقتَّي بلترصف يف البناء

بلإضافة   %61 حيث بلغت نس بة جناح التلقيحة ال وىل نس ب عىل مس توى مؤرشات التساثر دلى قطيع ال بقار

اإىل حتقيق ال هداف املرسومة عىل مس توى التلقيح الاصطناعي ومراقبة السفاد الطبيعي لل غنام مع تسجيل 

 فها وآ خالفها مبنظومة حتسَّي الساللت.آ سال
 

متام معلية التفويت يف تواصل اجناز مخس توصيات و تبَّي    معميل العلف بك  من "سانأو" فامي مل يمت اإ

قرارها سابقا ومل يتلق  ادليوان بأأ هنا عروضا ممثرة يف مناس بتَّي، ذلكل آ كدت الهيئة عىل و "الرس " اليت مت  اإ

عادة البت  يف هذا امللف  واختاذ القرارات املناس بة يف ضوء الوضع الاقتصادي والاجءامعي اجلديد اذلي  رضورة اإ

 تعيأه البالد.
 

ويبقى ادليوان مدعوا اإىل العمل عىل مزيد ترسيع نسق الإصالح واختاذ الإجراءات الالزمة لس تكامل تنفيذ 

 برانمج الإصالح يف آ قرب ال جال.
 

تواصل  اس بات الساد  والعرشين يف ببه املتعلق بتمنية قطاع الغابتتقرير دائرة احمل وآ برزت متابعة

حداث جلنة فنية تضم ممثلَّي عن الإدارة العامة للغابت وواكةل اس تغالل  ئةاجملهودات للرتفيع يف نس بة الغابت املهي  واإ

ضافة الغابت وادلائرة الغابية املعنية بأ مثةل الهتيئة لتتوىل متابعة مراحل دراسة آ مثةل  الهتيئة الغابية واملصادقة علهيا اإ

عداد آ مثةل الهتيئة اخلاصة ببقية املناطق احملمية و سد  الأغورات عىل مس توى رئاسة املراكز الغابية و  اإىل مواصةل اإ

حمافظي املناطق احملمية و قد آ شارت الوزارة اإىل صعوبة احرتام املقاييس الفني ة املتوسطية يف هذا اجملال بسب  عدم 

 توفر سوق الأغل عىل املهندسَّي ال ول يف اختصاص غابت.
 

بنتداب اإطارات  2002 ومت العمل عىل تفعيل النظام املندمج للمعلومات الغابية اذلي مت اإرسامه منذ س نة

كام مت ترس مي الاعءامدات الالزمة  والربامج املتوفرة ووضعها حزي  الاس تغالل خمتصة وتلكيفها بتحيَّي املنظومات

ص مس تحقات ديوان قيس ال رايض واملسح العقاري و اخلمت الهنايئ للصفقة الإطار املربمة معه لتسوية الوضعية خلال

عداد مرشوع صفقة جديدة يف الغرض و ضبط قامئة خرباء املساحة اذلين سيمت اللجوء  العقارية للغابت بلتوازي مع اإ

لهيم اخلاصة اليت مت تأجريها من طرف الإدارة العامة للغابت  واصلت اللجنة امللكفة بتسوية وضعية ال رايضو   .اإ

ومت اجناز دراسات بعءامد سلسةل القمية املضافة لبعض املنتوجات الغابية وغري  ل عاملها مبأاركة ال طراف املعنية.

نتاج اإىل اخلأبية اكلبندق والزقوقو والس ياحة البيئية اليت ستساعد عىل رمس خارطة اس تغالل املنتوج من مرحةل ا لإ

تزويد السوق والاس هتالك والعمل عىل وضع اإسرتاتيجية لتمنية قطاع النبااتت الطبية والعطرية بلتنس يق مع اكفة 

املتدخلَّي انطالقا من ادلراسة املنجزة من قبل واكةل الهنوض بلستامثرات الفالحية حول حتسَّي اجلودة ودمع متوقع 

انحية آ خرى، رشعت واكةل اس تغالل الغابت يف تدوين المتيش املعمتد هذه النبااتت بل سواق اخلارجية.ومن 
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دراج منتجَّي غابيَّي مضن قامئة  ومت  لتحديد ال سعار الافتتاحية للمنتجات الغابية املعروضة للبيع بملزاد العلين  اإ

نتظاراملنتجات الغابية اليت تباع بملزايدة  كام مت عرض ملف   .رضتنقيح قرار وزير الفالحة الصادر يف الغ يف اإ

حالته عىل الهيئة  التجاوزات املتعلقة بنتفاع اإحدى الرشاكت حبقوق اس تغالل الفق اع عىل وزير الفالحة للنظر يف اإ

يف ما تواصلت املساعي لعءامد الصيغ القانونية الكفيةل بتيسري مأاركة جمامع التمنية يف  الوطنية ملساحفة الفساد 

 تغالل منتجاهتا.ال شغال الغابية ويف اس  
 

ويف املقابل مل يمت التوصل اإىل تصنيف الغابت التونس ية حس  كثافهتا وتطبيق املقاييس املتوسطية يف     

كام مل يمت اإصدار القرارات املتعلقة بضبط التدابري الكفيةل  ما يتعلق بضبط املساحة الغابية اليت تُعهد لك حار  

من جمةل الغابت وبعث املركز  221ة لك املناطق احملمية طبقا ملقتضيات الفصل بضامن احملافظة عىل الهيئة الطبيعي

طار اخلطة الوطنية للهنوض بلقطاع الغاي ومراجعة تعريفات بيع املنتجات الغابية بملراكنة  الفين للخفاف املربمج يف اإ

 مبا يءامىش مع ال سعار املتداوةل بل سواق.
 

 .انمج الإصالح ،آ قر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللفوتبعا لعدم اس تكامل اجناز بر
 

فقد آ قر جملس  صندوق تمنية القدرة التنافس ية يف القطاع الفاليح والصيد البحري، ما يتعلق مبلف ما يف 

هناء املتابعة عىل مس توى ُك من ن قبلهام يف نظرا للتقدم احملرز م و اجملمع املهين املأرتك للغالل  وزارة املالية الهيئة اإ

جناز برانمج الإصالح حيث وزارة املالية يف اإجناز للتوصية الوحيدة املتبقية واملتعلقة بلتثبت يف الفارق  توفقت اإ

آ .د بَّي املعطيات املتوفرة دلى اخلزينة العامة للبالد التونس ية وتكل  554 املسجل يف موارد الصندوق مبا قدره

دماج املعطيات احملاسبية واملعطيات املالية توف   املتوفرة دلى ديوان احلبوب. كام ق اجملمع املهين املأرتك للخَّض يف اإ

عادة دراسة آ نأطة اجملامع وحتديد ما جي   ما مل  من خالل دمج املنظومات والرشوع يف اس تغاللها يف يتوصل اإىل اإ

فالحة ملتابعة هذه املسأ ةل يف التايل عنه من آ نأطة عىل مس توى اجملمع. وقد متت دعوة التفقدية العامة لوزارة ال

 ضوء ما س تفرزه دراسة آ نأطة اجملامع املهنية.
 

املندوبية  املوضوعة عىل ذمة للس يارة  قام بسرتجاع ويف املقابل، تبَّي آ ن اجملمع املهين املأرتك للغالل  

حالهتا اإىل الإدارة اجلهوية بتوزر يف عداد جداول متابعة اجلهوية بقبيل و اإ تربز توزيع الس يوةل املتأ تية من  ما مل يتول اإ

صندوق تمنية القدرة التنافس ية بلقطاع الفاليح وصندوق الهنوض جبودة المتور واملوارد اذلاتية كام مل يتول وعرض 

مواصةل  وتبعا ذلكل آ قر جملس الهيئة عىل آ نظار جملس الإدارة. املذكرة حول ضبط توزيع الس يارات وحصص الوقود

 ر يف جزئه املتعلق بجملمع املهين املأرتك للغالل.متابعة هذا التقري

 

 
 



 2014 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

 

52 

 

 نتاجئ املتابعة الرابعة:
يلخص اجلـدول التـايل نتـاجئ املتابعـة الرابعـة للتقريـر الــرابع والعرشـين دلائـرة احملاسـ بات حـول الترصـف يف  

 املندوبية اجلهوية للتمنية الفالحية بسوسة:

 
   

تركزي برانمج شامل لوضع منوال تمنوي خصويص لك معمتدية بعءامد  وبينت املتابعة آ ن املندوبية تسعى اإىل

يف اس تغالل ال رايض السقوية وواصلت املساعي لتحسَّي   اربة التأاركية للحد من حالت الإهامل آ و النقصاملق

حتسَّي نس بة  عىل بملناطق السقوية تعمل نس  اس تاالص املس تحقات بعنوان بيع املاء وصيانة التجهزيات

سيس اجملامع بأ مهية معليات الصيانة املساحات اجملهزة مبعدات الاقتصاد يف مياه الري بلإضافة اإىل مواصةل حت 

تقدم يف تنفيذ آ شغال احملافظة عىل املياه والرتبة وهتيئة املصبات  ومت تسجيل وختصيص الاعءامدات الَّضورية ذلكل .

و القيام بدراسات تنفيذية لإجناز منأأ ت تغذية املائدة وفرش املياه يف املناطق ذات ال ولوية اليت متت برجمت 

ضافة اإىل اقتناء وتركزي جتهزيات خمرب لقيا  ملوحة الرتبة وطل   2018-2014 اخملطط امخلايس للفرتة هتيئهتا مضن اإ

قصد اإجناز دراسة حول تأ ثري وجناعة الاستامثر اخلاص عىل مردودية القطاع وآ خرى  ختصيص الاعءامدات الالزمة

 يح.حول حتسَّي اس تعامل املبيدات و ال مسدة الكمييائية يف امليدان الفال
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع التقرير

 الرابعةتابعة نتاجئ امل  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار جملس 

 الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

عدد 

ات التوصي

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

يف املندوبية  الترصف

للتمنية  اجلهوية

 الفالحية بسوسة
 مواصةل املتابعة ℅66 23 - 12 - 12 14 35
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 نتاجئ املتابعة اخلامسة:

جراء متابعة خامسة  تولت الهيئة لتقرير هيئة الرقابة العامة ل مالك ادلوةل والأؤون العقارية حول الترصف  اإ

 مثلام يتبَّي من اجلدول التايل: يف املرك  الفاليح الصناعي "العمل" بلقريوان
 

 التقرير  موضوع

 اخلامسة تابعةنتاجئ امل  املتابعة ال وىل 

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

قرار 

جملس 

 الهيئة

  

عدد 

النقائص 

 املس تخرجة

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء املتابعة 

 ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

  السابقة

 

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيا

ت 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

% خالل 

هذه 

 املتابعة

املرك  الفاليح 

والصناعي 

"العمل" 

 بلقريوان

76 23 4 1 3 25℅ 73 96℅ 
مواصةل 

 املتابعة

  

دارة ديوان ال رايض ادلولية خالل س نة  قرار جملس اإ عداد ملف  حول  2013 وات ضح من خالل املتابعة اإ اإ

ن احللول ال رصدة القدمية واملأك وك يف اس تاالصها مبا يف ذكل مس تحقات املرك  الفاليح الصناعي "العمل" يتضم 

مت عرضه عىل اجمللس للبت  فيه كام مت ت تسوية هذه املس تحقات عىل املس توى احملاس ب بتكوين  املمكنة لأطهبا 

خرات يف شأ هنا بلقوامئ املالية للمرك . ويف املقابل، واصل ادلولية هجوده بلتنس يق مع مصاحل ديوان ال رايض  مد 

وزارة آ مالك ادلوةل بغرض تسوية الوضعيات العقارية العالقة خملتلف ال رايض ادلولية املوضوعة حتت ترصف املركبات 

د اجلديد عىل املنح  قرار تسوية املنح عرب التنصيص الرصحي مضن مرشوع النظام ال سايس املوح  الفالحية ومت اإ

بقاء عىل الامتيازات العينية واملتعل قة بتحسَّي املردودية والامتيازات اخملو   بلضافة اإىل  ةل لل عوان والعمةل مع الإ

 تواصل املساعي الرامية اإىل تسوية الوضعية املالية العالقة بَّي ادليوان ووزارة آ مالك ادلوةل والأؤون العقارية.
  

 جتس مي برانمج الاصالح. وقد آ قر  جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف لس تكامل
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 وزارة التجارة والصناعات التقليدية   .7

 نتاجئ املتابعة الثانية:

لتقرير دائـرة املـحـاسـبـات الـسـاد  والـعأـريـن فـي بـابه املتعل ق  يلخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثانية

قابة الاقتصادية هتالكي ة وبلصندوق الوطين للهنوض بلصناعات التقليدية عىل جودة املنتوجات الوطني ة الاس  بلر 

 واحلرف الصغرى:

  

ل مصاحل الوزارة امللك فة بلتجارة اإىل  جبودة املنتوجات الوطنية الاس هتالكية بي نت املتابعة فامي يتعلقو  توص 

دارات اجلهوية للتجارة و ضبط عدد العينات تأ مَّي متابعة الترص ف يف صة لالإ  اعءامدات التحاليل والاختبارات اخملص 

وتضمَّي هذا الربانمج مراقبة  2014املرفوعة ونوعية التحاليل املطلوبة عىل مس توى برانمج مراقبة اجلودة لس نة 

ان ة للتثب ت من امللو  جناز حتاليل خمربية موهج  قرار جودة املنتجات الغذائية واإ ت واملواد احلافظة املس تعمةل، ومت اإ

طار فرق مأرتكة مع السلط اخملتصة والعمل عىل حتسَّي مس توى محالت  ي لظاهرة التجارة املوازية يف اإ التصد 

 موضوع التقرير

 الثانية نتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل 
العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

  

عدد 

النقائص 

 املس تخرجة

 

  

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

وء املتابعة ض

 ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

 

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصالح 

% خالل 

هذه 

 املتابعة

 

جودة 

املنتوجات 

الوطنية 

 الاس هتالكية

42 18 18 9 9 50℅ 33 79℅ 
مواصةل 

 املتابعة

الصندوق 

الوطين 

للهنوض 

بلصناعات 

التقليدية 

واحلرف 

 الصغرى

20 12 12 2 10 17℅ 10 50℅ 
مواصةل 

 املتابعة

   ℅69 43 ℅37 19 11 30 30 62 اجملموع
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املراقبة املأرتكة وخاصة عىل مس توى وسائل النقل بلطرقات وضبط اإسرتاتيجية وطنية ملقاومة الهتري  والتجارة 

دارة اجلودة وحامية املس هتكل وتلكيف عونَّي بتأ مَّي املوازية. كام مت   الرشوع يف تدارك النقائص امللحوظة مببىن اإ

معليات الصيانة ومتابعة اإجراءات السالمة اخلاصة بتجهزيات خزن العينات و سعت الوزارة، بدمع من برانمج 

الإعالمية اخلاصة بملراقبة  لتطبيقةالتوآ مة مع الإحتاد ال وروي، اإىل حل الإشسال التقين املتعلق بلترصف يف ا

طار مرشوع القانون املتعلق بلسالمة  سات يف اإ قرار وضع آ حسام خاصة بملراقبة اذلاتية يف املؤس  الاقتصادية . ومت اإ

سات ومت  الصحية للغذاء ودعت الوزارة الإدارات اجلهوية للتجارة لإرساء خلية تعىن مبتابعة نظم املراقبة اذلاتية بملؤس 

دة لإجناز التحاليل ولإعالم املعنيَّي هبا كام مت حتسَّي مس توى الاقتطاعات   تذكريها مبزيد التقي د بل جال احملد 

حداث خلية ملكفة مبتابعة التقارير اجلهوية املتعلقة بجلودة وحامية املس هتكل. املنجزة  فضال عن اإ
 

طار جلنة مأرتكة مع الوزارة امللك فة ب و لزامية للمواصفات تسعى الوزارة يف اإ لغاء الصبغة الإ ىل اإ لصناعة اإ

التونس ية وتعويضها برتاتي  فن ية وتعمل عىل الاخنراط يف نظام داخيل للترص ف يف اجلودة يتالمئ وحاجيات الإدارة 

مسانياهتا. يَّي ومت تكوين فريق معل مأرتك بَّي الوزارات امللكفة بلتجارة والصناعة و الصحة والفالحة ملراجعة وحت  واإ

ية للغذاء وقانون السالمة الصناعية لضبط الهياُك املعنية بملراقبة.ويف اإطار برانمج  مرشوعي قانون السالمة الصح 

معلت الوزارة عىل تفادي النقائص املتعل قة بتحاليل العي نات ودعت مجيع املصاحل اجلهوية  2014 مراقبة اجلودة لس نة

نأاء قاعدة بياانت خاصة بملؤسسات املراقبة ومت الرشوع يف وضع نظام معلومات خاص مبصاحل املراقبة املركزية  اإىل اإ

رساء قاعدة  برام عقد مع اإحدى الرشاكت اخملتصة لتطوير نظم املعلومات والتصال والتوجه حنو اإ واجلهوية . ومت كذكل اإ

برجمة حبث ميدان خالل النصف    متتكام بياانت متك ن من املتابعة ال لية واحملي نة لنتاجئ تدخالت الرقابة الاقتصادية 

لس هتداف املواد ال ولية ذات ال ولوية يف املراقبة وخصوصا مهنا امللوانت واملواد احلافظة مع  2014الثان من س نة 

طار ترشيعي خاص بخلاصيات اجلرثومية والرشوع يف الإجراءات املتعل قة بس تصدار  مواصةل ال شغال املتعل قة بوضع اإ

ر  املتعلق بضبط جدول تعريفي تعمتد عليه اإجراءات الصلح. املقر 
 

قابة الاقتصادية وتبقى الوزارة مدعوة اإىل مواصةل اجلهود لتدارك النقائص املسجةل عىل مس توى عىل جودة  الر 

 املنتوجات الوطني ة الاس هتالكي ة مبا ميكن من حتقيق ال هداف املرسومة يف اجملال.
 

فقد بينت املتابعة قيام البنك  الصغرى، واحلرف التقليدية بلصناعات للهنوض الوطين الصندوق خبصوصآ ما  

صدار منأور تذكريي اإىل اكفة فروعه اجلهوية حول معلية التفويت يف املأاريع اليت س بق آ ن متتعت  الوطين للتضامن بإ

واملتعلق  2008 فيفري 11 املؤرخ يف 2008 لس نة 388 بمتيازات الصندوق يدعوها اإىل التقيد بأ حسام ال مر عدد

بتأجيع الباعثَّي اجلدد واملؤسسات الصغرى واملتوسطة واملؤسسات الصغرى واملهن الصغرى من خالل اشرتاط متويل 

حاةل امللكية"عىل موارد البنك كام متت مراجعة نس بة الفائدة املوظفة عىل القروض املس ندة يف  املأاريع املندرجة مضن "اإ

طار الصندوق لتس تقر يف  .%6 النس بة الفائدة املوظفة عىل القروض املس ندة عىل موارد البنك ويه   حدوداإ
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برام اتفاقيات رشاكة مع وزارة التكوين املهين  و متثلت التدابري اليت اختذها البنك بأأ ن التوصيات املتبقية يف اإ

تصفية ملف الترصحي بلقروض  تتوىل والتأغيل خبصوص متويل ومرافقة بعيث املأاريع الصغرى وتكوين جلنة داخلية 

مت احلصول علهيا من البنك  2013 احملموةل عىل الصندوق استنادا اإىل قامئة مفصةل مجليع المتويالت اإىل موىف س نة

عداد كرا  رشوط لجناز هممة تدقيق خاريج لنأاط الاس تاالص والزناعات والتعهد بلرشوع يف  املركزي . ومت اإ

عداد كرا  رشوط لقتناء من عالمية خاصة بلزناعات. ومت مد  الفروع اجلهوية بقامئة تأملاإ ملفا قصد  9744 ظومة اإ

مواصةل الإجراءات القانونية يف شأ هنا بلإضافة اإىل اإصدار مذكرة معل اإىل اكفة اخلالاي اجلهوية دلعوهتا اإىل تزنيل حمتوى 

 الزايرات بلرتكزي عىل املأاريع املتعرثة.
 

لزام مس توفاة الرشوط عىل وزير املالية  ومن انحية آ خرى، واصلت  وزارة املالية عرض ُك بطاقات الإ

كساء الصبغة التنفيذية عىلوتعه دت لالإمضاء  اإىل مل تتوصل  يف ماهذه البطاقات   بلعمل عىل تفادي التأ خري يف اإ

مسانية توس يع قامئة املأاريع املرخص يف متويلها عىل حساب الصندوق لتأمل ال نأطة دراسة قبال  اإ اليت تأهد اإ

متواصال من طرف بعثَّي من خرجيي التعلمي العايل.و مل تدل الوزارة مبا يفيد التقيد بطريقة احتساب معوةل دراسة 

دارة الصندوق يف حدود من مبلغ الاعءامدات املس ندة كام تبَّي تواصل  %1 امللف اليت ضبطهتا التفاقية املتعلقة بإ

س ناد بعيث املأاريع يف مناط وذكل  من لكفة الاستامثر %6ق تأجيع التمنية اجلهوية احلد ال دىن من املنحة املقدر بـاإ

س نادم  2008 فيفري 11 املؤرخ يف 2008 لس نة 388 من ال مر عدد 19 خالفا ملقتضيات الفصل اذلي نص عىل اإ

 منحا بنس  تفاضلية .
 

 وقد آ قر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف. 
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 وزارة الأؤون الاجءامعية   .8

 نتاجئ املتابعة الثانية:
 

جراء متابعة اثنية  تولت الهيئة لتقرير دائرة احملاس بات حول بعض آ وجه الترص ف بملعهد الوطين لرعاية  اإ

 مثلام يربزه اجلدول التايل: الطفوةل

موضوع 

 التقرير

العدد  الثانية نتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

 امجليل

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

قرار 

جملس 

   الهيئة

عدد 

النقائص 

  املس تخرجة

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء 

املتابعة 

 ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

صالح الإ 

% خالل 

هذه 

 املتابعة

بعض آ وجه 

الترصف 

بملعهد الوطين 

 لرعاية الطفوةل

30 25 25 8 17 32℅ 13 43℅ 
مواصةل 

 املتابعة

  

ختصيص فضاء للرتبية املبكرة والتنأ يط داخل ُك وحدة عيش بملعهد واعءامد تسجيل  وبي نت معلية املتابعة

جراء املتابعة الطبية ادلورية واملس مترة لل طفال من ال طفال فوق الس نتَّي برايض ال طفال اخلارج  ية فضال  عن اإ

الناحية الطبي ة من قبل فريق املعهد وحتويلهم عند احلاجة اإىل املؤسسات الاستأفائية وتاليف امجلع بَّي املهام 

برام التفاقيات وفق  حقوق وواجبات ُك طرف عند  املتنافرة ومراجعة املنح حاةل حباةل و توضيح الإجراءات  اإ

عداد مرشوع كرا  رشوط  املطلوبة من املمول )اليونيس يف( بلإضافة اإىل التنس يق مع الإدارة العامة خبصوص اإ

 يتعل ق بوحدات العيش التابعة للجمعيات لتوحيد طرق العمل ومواصةل الإحاطة هبا.
 

 ف.ونظرا لعدم اس تكامل معلية الإصالح آ قر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا املل
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 نتاجئ املتابعة الثالثة:

جراء متابعة اثلثة للتقرير تولت الهيئة الرابع والعرشين دلائرة احملاس بات حول الترصف يف وزارة الأؤون  اإ

 : سابقا آ فضت اإىل النتاجئ املبينة بجلدول التايل الاجءامعية والتضامن والتونس يَّي بخلارج

  

 موضوع التقرير

 الثالثة نتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل 
العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

النس بة 

امجللية 
 لالإصالح

قرار 

جملس 

 الهيئة

  

عدد 

النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

  السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

دد ع

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصالح 

% خالل 

هذه 

 املتابعة

همام وبرامج 

وزارة الأؤون 

الاجءامعية 

والتضامن 

والتونس يَّي 

 بخلارج

35 12 7 2 5 29℅ 30 86℅ 
مواصةل 

 املتابعة

  

حداث بطاقة عالج بلتعريفة املنخفضة صاحلة ملدة س نة واحدة قابةل  وبي نت املتابعة    للتجديد وحتديد اإ

الفئات اخلصوصية املنتفعة وتنظمي اإجراءات الإس ناد مبقتىض منأور صادر عن وزارة الأؤون الاجءامعية بلإضافة 

ة العمومية مع  25 اإىل ختصيص ضافية، بقرار مأرتك بَّي وزراء املالية والأؤون الاجءامعية والصح  آ لف بطاقة اإ

وي للأؤون الإجءامعية رئاسة اللجان اجلهوية لل شااص املعوقَّي اليت تنظر التأ كيد عىل رضورة آ ن يتوىل  املدير اجله

ل حبضور الإطار الطب . عاقة وعدم عقد اجللسات اإ  يف طلبات احلصول عىل بطاقات الإ
 

وتتلخص تدابري الإصالح اليت رشعت الوزارة يف اإجنازها بخلصوص يف التايل عن تطبيقة مقاومة الفقر 

مسانية تطوي حداث وحدة ترصف حس  ال هدافلعدم اإ دخال تعديالت علهيا واإ لرتكزي بنك معطيات  رها آ و اإ

متطور ودينامييك حول العائالت املعوزة وحمدودة ادلخل ووضع نظام تثب ت يعمل عىل التحقق املتواصل من 

عالمية خالل س نة جناز تطبيقة اإ تتعلق مبتابعة ومراقبة  2014 املنتفعَّي بربامج امحلاية الاجءامعية بلإضافة اإىل برجمة اإ

 نأاط مؤسسات الرتبية اخملتصة .
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ويف املقابل، مل تمتكن الوزارة من وضع برانمج يتعلق بتدعمي خالاي تفقد الأغل بأ عوان خمتصَّي يف جمالت 

طار جلان مراقبة الطرد بملؤسسات اليت  الترصف املايل واحملاس ب ملعاضدة متفقدي الأغل يف دراسة امللفات يف اإ

كام مل يمت تركزي قاعدة بياانت مرجعية حول  متر بصعوبت اقتصادية وتنظمي دورات تكوين ورسلكة لفائدهتم.

املؤسسات املأغةل ملساعدة آ عوان التفقد عىل حسن توجيه آ عامهلم الرقابية، ومل يمت وضع اإجراءات متكن آ عوان 

تفقدايت الأغل من التثبت من احرتام املقاولت للرشوط املتعلقة بس تادام اليد العامةل وبقطاع ال شغال والبناء 

 مع ال خرى املعنية مبجال الصفقات العمومية.بلتنس يق 

 

ونظرا لعدم اس تكامل جتس مي برانمج الإصالح، آ قر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف مع دعوة الوزارة 

 اإىل مزيد ترسيع نسق التعاون مع بقية ال طراف املتدخ ةل لالإجناز.

  

 نتاجئ املتابعة الرابعة:
 

هيئة الرقابة العامة للاملية والإدارة العامة لالمتيازات اجلبائية واملالية حول متابعة  تقرير مشلت املتابعة الرابعة

مثلام يربزه اجلدول  قرارات حس  الامتيازات املالية واجلبائية عىل مس توى الصندوق الوطين للضامن الاجءامعي

 التايل:

 

 

 

 موضوع التقرير

العدد  الرابعة نتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل 

مجليل ا

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

  

عدد 

النقائص 

  املس تخرجة

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء 

املتابعة 

 ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

  السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

  

نس بة 

الإصالح 

 %

خالل 

هذه 

 املتابعة

قرارات حس  

الامتيازات املالية 

عىل مس توى 

الصندوق الوطين 

 للضامن الاجءامعي

7 5 2 - 2 - 5 71℅ 

  

هناء  اإ

 املتابعة
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جناز التوصيتَّي املتبقيتَّي واملتعلقتَّي آ ساسا بسرتجاع مبالغ امتيازات مس ندة اإىل بعض  وبينت املتابعة عدم اإ

وبلنظر ل مهية هذه املسأ ةل،  ؤجرين بعنوان تكف ل ادلوةل مبسامهة ال عراف تبعا لصدور قرارات حس  بأأ هنم.امل

وآ مام تأ كيد مصاحل الصندوق الوطين للضامن الاجءامعي عىل اس تحاةل اسرتجاع هذه املبالغ لسقوط حق الصندوق 

لها بقرارا ضافة اإىل عدم توص  ت حس  صادرة يف شأ هنا عن وزارة املالية، آ قر جملس يف املطالبة هبا مبرور الزمن اإ

هناء متابعة هذا التقرير مع دعوة التفقدية العامة لوزارة الأؤون الاجءامعية ملواصةل متابعته والبت فيه هنائيا  الهيئة اإ

 بلتنس يق مع الإدارة العامة لالمتيازات اجلبائية واملالية بوزارة الاقتصاد واملالية.

  
 

 ي وتكنولوجيا املعلومات والتصالة التعلمي العايل والبحث العلموزار    .9

 نتاجئ املتابعة الثانية:
 

لتقرير دائرة احملاس بات الساد  والعرشين يف ببه املتعلق بلكية العلوم  دول التايل نتاجئ املتابعةحيوصل اجل

 بقفصة:

  

وآ برزت املتابعة تدعمي اللكية بعدد من احلواسي  و بلوغ النس بة املس هتدفة يف هذا اجملال مضن اخملطط    

قرار عقوبت تأ ديبية احلادي عرش للتمنية و تركزي مصلحة خاصة ملتابعة غيابت ال   ساتذة خالل فرتة الامتحاانت واإ

ضافة اإىل اس تكامل تركزي منظومة املكتبات احملوس بة للتجديد اجلامعي"بريون" ووضعها حزي  يف الغرض  اإ

جياد حلول معلية خصوصية لظاهرة  الاس تغالل وتوفري حمل ُمهيأ  حلفظ ال رش يف.ويف املقابل تواصل العمل عىل اإ

 ،مج التعاون مع احمليط الاقتصاديَّي الباحثَّي الق ارين عن العمل بجلهات ادلاخلية و تفعيل براناملدر س  عزوف

عداد خمطط لتوظيف ال عوان و خمططات تكوين فردية  عداد هيك تنظميي ودليل اإجراءات واإ وتعمل اللكية عىل اإ

موضوع 

 التقرير

 الثانية نتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل 
العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

  

عدد 

النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد 

صيات التو 

املقدمة يف 

ضوء 

املتابعة 

 ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

  السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصالح 

% خالل 

هذه 

  املتابعة

لكية العلوم 

 ℅65 13 ℅36 7 4 11 11 20 بقفصة
مواصةل 

 املتابعة
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ل عدد واب خاص هبا وتسعى اإىل اسرتجاع  وعىل تركزي موقع 2008 آ وت 2 بتارخي 25 تطبيقا ملنأور الوزير ال و 

 املراجع اليت مت ت اس تعارهتا من قبل ال ساتذة.
 

وتبقى اللكية مدعوة اإىل اس تكامل تدابري الإصالح اليت رشعت يف اجنازها وكذكل اإىل توظيف التكنولوجيات 

طار التدريس.احلديثة لالتصال واس تعامل تقنيات امللتميداي يف ادلرو  ووحدات التكوين اليت تفتقر اإىل   اإ
 

 

 نتاجئ املتابعة الثالثة:
 

جراء متابعة اثلثة  لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول الترص ف يف املدرسة  تولت الهيئة اإ

 كام يتبَّي من اجلدول التايل: التونس ية للتقنيات بملرىس

  

ل املدرسة التونس ية للتقنيات  ة  ومكنت املتابعة من الوقوف عىل توص   بلعءامداتاعءامد لوحات القيادة اخلاص 

بحث بلتنس يق مع مصاحل مراق  املصاريف العمومية واحلصول، بلتنس يق مع مصاحل املفتوحة للماابر ووحدات ال 

دراج هذه املؤسسة مضن قامئة  التوفق يف اجلامعة، عىل القسط الثان من منحة ادلوةل يف آ جال معقوةل و اإ

سات اليت ينتفع طلبهتا بنظام الضامن الاجءامعي.  املؤس 

 

 

 

 

 موضوع التقرير

 الثالثة نتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل 

لعدد 

يل امجل

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

  

عدد 

النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء 

املتابعة 

 ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

   

نس بة 

الإصالح 

% خالل 

هذه 

 املتابعة

  

الترصف يف 

املدرسة 

التونس ية 

للتقنيات 

 بملرىس

51 14 10 3 7 30℅ 44 86℅ 
هناء  اإ

 املتابعة
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ا التدابري اليت مت  تسجيل ت  م ملحوظ يف تنفيذها فمتثلت آ ساسا يف مواصةل معلي ة اسرتجاع بعض املراجع آ م  قد 

ة اتفاقيات تكوين مس متر  و العمل عىل تدعمي  برام عد  سة عرب اإ املفقودة والسعي اإىل تطوير املوارد اذلاتية للمؤس 

برام بعض التفاقيات بَّي خمابر البحث واملؤسس ات الاقتصادية. كام البحث والتكوين داخل فضاء املدرسة واإ

سات و تدار  امسانية الرتفيع يف  تواصلت املساعي لس تاالص مس تحق ات املدرسة بلتنس يق مع حمضنة املؤس 

صالح منظومة التعلمي العايل.  طاقة استيعاب املدرسة عىل مس توى جلنة ملكفة بإ
 

ل اإىل تنفيذ عدد هام  من التوصيات آ قر  جملس ال  هناء متابعة هذا امللف  ودعوة وبعتبار آ ن ه مت التوص  هيئة اإ

 التفقدية العامة للوزارة امللكفة بلتعلمي العايل اإىل مواصةل متابعة النقاط العالقة.

  

 نتاجئ املتابعة الرابعة:
 

الإطالع عىل مدى التوف ق يف تنفيذ مقرتحات الإصالح والتدارك اليت قد تقدمت هبا مبناس بة  واصلت الهيئة

تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية املتعلق بتدقيق حسابت صندوق تمنية املواصالت وتكنولوجيات  تناولها بدلر 

 مثلام يربزه اجلدول التايل: وذكل املعلومات والتصال

 

املتعلق بضبط  2013 ديسمرب 12 املؤرخ يف 2013 لس نة 5199 عدد اإصدار ال مر آ برزت املتابعة 

مات والتصال وطرق متويلها علو التدخالت وال نأطة املعنية مبساهامت صندوق تمنية املواصالت وتكنولوجيا امل

حداث جلنة ترشف عىل اس تعاملت موارد الصندوق طبقا للفصلو  تواصل . و 2013 من قانون املالية لس نة 73 اإ

عداد دليل اإجراءات خاص بفتح  اجناز بقية التوصيات بختاذ مجةل من التدابري متثلت آ ساسا يف الرشوع يف اإ

وق و مواصةل تسوية الاعءامدات غري املس هتلكة بعنوان مأاريع بناء ورصف الاعءامدات احملمةل عىل موارد الصند

 يرموضوع التقر 

 الرابعة نتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل 
العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

  

عدد 

النقائص 

املس تخرجة

  

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء 

املتابعة 

 ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

  السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

  

نس بة 

الإصالح 

% خالل 

هذه 

 املتابعة

تدقيق حسابت 

ندوق تمنية ص 

املواصالت 

وتكنولوجيات 

املعلومات 

 والتصال

34 13 8 2 6 25℅ 28 82℅ 

  

مواصةل 

 املتابعة
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ضافة اإىل تسوية وضعية بعض املأاريع اليت مت اس تالم آ شغالها هنائيا و تسوية الاعءامدات  وتوسعة مراكز الربيد اإ

 ومل يقع رصفها. 2003-2000 آ .د واليت مت فتحها خالل الفرتة 452 املقدرة بـ
 

ول  ادليوان الوطين لالإرسال السمعي والبرصي اس تاالص مس تحقاته دلى مؤسسة الإذاعة ويف املقابل، مل يت

والتلفزة سابقا و بقية احلرفاء ومل يتوصل اإىل اإرساء عالقة تعاقدية واحضة مع مؤسس يت الإذاعة والتلفزة وبلتايل آ قر 

 جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا التقرير.
 

 وزارة الرتبية   .10

 تابعة اخلامسة:نتاجئ امل 
 

لتقرير هيئة الرقابة العامة ل مالك ادلوةل والأؤون العقارية حول  يلخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة اخلامسة

 الترصف يف ديوان مساكن آ عوان وزارة الرتبية.
 

 موضوع التقرير

 اخلامسة نتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

لنس بة ا

امجللية 

 لالإصالح

قرار 

جملس 

 الهيئة

  

عدد 

النقائص 

 املس تخرجة

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء 

املتابعة 

 ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

  السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصالح 

% خالل 

هذه 

 املتابعة

الترصف يف 

ديوان مساكن 

آ عوان وزارة 

 الرتبية

58 29 10 3 7 30℅ 51 88℅ 
مواصةل 

 املتابعة

  

بلنس بة لس تاالص معينات الكراء  وآ برزت املتابعة الرشوع يف اخلصم من املورد عىل جراايت التقاعد

من  15 ال معال مبقتضيات الفصلوحفظ ملف املقاول والاحتفاظ بلضامن اكم اخلاصة بل عوان احملالَّي عىل التقاعد

تدابري الإصالح  مع دعوة مصاحل ادليوان اإىل الإرساع يف اس تكامل وآ قر اجمللس مواصةل هذا امللف كرا  الرشوط.

املصادقة عىل الهيك التنظميي و تركزي منظومة مندجمة للترصف  احلصول عىل ذكل من اليت رشع يف اإجنازها

ضافة اإىل تطهري احلسابية بدليوان ومواصةل الإجراءات ال رامية للحصول عىل شهائد ملكية لقطع آ رض عىل ملكه اإ

 بأأ ن املساكن املتداعية للسقوط.  ومواصةل اجملهودات وتسوية الوضعية العقارية لل رايض املوضوعة حتت ترصفه
  

 

 



 2014 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

 

64 

 

 وزارة الصحة   .11

 نتاجئ املتابعة ال وىل:

جراء متابعة آ وىل تولت الهيئة   ر الس نوي الساد  والعرشين دلائرة احملاس بات حول بعض آ وجه للتقري اإ

 عىل النحو املبَّي بجلدول التايل: الترصف بملستأفى اجلهوي جبندوبة
  

 موضوع التقرير
عدد النقائص 

 املس تخرجة

 عدد النقائص اليت

 مت  تداركها

  

عدد النقائص اليت مت  

 تقدمي توصيات بأأ هنا

نس بة الإصالح 

 والتدارك

  

 ℅55 19 23 42 لترصف يف املستأفى اجلهوي جبندوبةا

  

اضطالع اللجنة الطب ية بلتقيمي الفين   التنظمي ونظام املعلومات، اإىل عدم عىل مس توى وآ شار التقرير

ة واللجنة الاستأفائية لنقل ادلم وعدم اعءامد  للادمات املسداة ومتابعة تلكفهتا وعدم اإحداث جلنة حلفظ الصح 

بتحديد املهام واملسؤوليات بلإضافة اإىل شغور عدة  ل يسمح اءات اخلاص  بملستأفيات اجلهوية مبادليل الإجر 

دارة املستأفى وال قسام استأفائي ة وغري الاستأفائية.وتبَّي عدم الاحتفاظ دامئا  خطط وظيفية يف مس توى اإ

ة آ دانها مخس س نوات وعدم توفري الظروف الك  فيةل بضامن رسيهتا وحفظ امللف ات بأ رش يف التحاليل الطبية ملد 

الطب ية مبحالت ل تتوف ر فهيا رشوط السالمة وعدم تركزي تطبيقة القبول وتطبيقة الفوترة بل قسام الاستأفائية 

س تغالل منظومة الترصف يف الصيانة البيوطبية والاستأفائية ومنظومة الرشاءات ووجود نقائص  فضال عن  عدم اإ

 ات اخلاصة بلعالج وبلترص ف يف املواعيد و الفوترة.تتعلق بعدد من التطبيق
 

اإسداء اخلدمات العالجي ة، لوحظ بخلصوص تأ مَّي بعض الاختصاصات عىل غرار ال مراض  وعىل مس توى 

الباطنية وط   الربد واملفاصل وآ مراض ال عصاب وآ مراض اللكى من قبل طبي  واحد وذكل رمغ ارتفاع عدد 

توف ر العدد السايف من ال طباء آ ثناء حصص املناوبة يف بعض الاختصاصات بلإضافة  وعدم العيادات اخلارجية

ة وجراحة العظام  يف اختصاصات عدم تويل  ال طب اء اإىل جراحة املساكل البولي ة وآ مراض ال عصاب واجلراحة العام 

اخيص املس ندة هلم ملامرسة ررات الرت وال مراض الباطني ة تأ مَّي عيادات طبي ة وفق التوارخي واملواعيد اليت ضبطهتا مق

ر نس بة مسامهة نأاط عيادات ما بعد الظهر يف اإسداء اخلدمات الصحية التمكييل.   اطـالنأ كام لوحظ عدم تطو 

جنازه منذ بداية س نة   .2010طبقا لل هداف املرسومة وعدم اس تغالل جناح ال مراض الصدري ة رمغ اس تكامل اإ
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ات الَّضورية وس ل اكتظاظ هام  عىل مس    توى قسم ط  ال طفال ونقص هام يف التجهزيات الطبية واملعد 

عداد تقارير دورية حول  لنأاط بعض ال قسام الاستأفائية وتواتر غياب آ ةل املفرا  الوحيدة بملستأفى وعدم اإ

لهيغياب نأاط صيانة املعدات الطبية والبيوطبية و  ض اإ ا وآ س باهبا قاعدة بياانت حول طبيعة ال عطاب اليت تتعر 

ات  وتواترها ولكفهتا. وتبَّي آ يضا عدم تصنيف آ قسام املستأفى حس  مس توى اخلطورة وعدم توف ر بعض املعد 

ل نس بة التعف نات ببعض ال قسام كام  .الَّضورية مم ا آ د ى اإىل ضعف عدد معليات املراقبة البكرتيولوجي ة وارتفاع معد 

تباع مسكل خاص  عند نقل النفااي ص لتجميعها آ و اإىل حمرقة النفاايت لوحظ عدم اإ ت الاستأفائية اإىل الفضاء اخملص 

حداث قاعة لرتكزي وحدة بيولوجيا طبي ة بقسم الاس تعجال منذ س نة  ، دون الرشوع يف اس تغاللها 2009اخلطرة واإ

صة ل  ضافة اإىل سوء حاةل جل  س يارات الإسعاف اخملص  ة مبرىض الاس تعجايل اإ نقل احلالت رمغ تزايد التحاليل اخلاص 

 الاس تعجالية وعدم توف رها عىل التجهزيات الَّضورية.
 

حصول بعض ال قسام عىل مس تلزمات  فقد كأف التقرير عن عنارص لكفة اخلدمات الصحية، آ ما خبصوص 

طبي ة وحس  آ دوية من الصيدلية اخلارجية اعءامدا عىل واثئق ل تس تجي  ملقتضيات املنأور 

اس تجابة ظروف خزن ال دوية  عدم  اتضحو  ق بلترص ف يف ال دوية ومبسك حسابهتا املتعل   1982 لس نة 59 عدد

واملس تلزمات الطب ية ملقتضيات السالمة وعدم تقي د ال قسام الاستأفائي ة دامئا بلإجراءات املتعل قة بطل  

ة العمومي ة املتعل ق  الفحوصات التمكيلية املمتث ةل يف التحاليل الطبية والتصوير الطب وذكل خالفا ملنأور وزير الصح 

كام تبَّي ضعف اإجراءات الرقابة ادلاخلية يف جمال الترص ف يف الفحوصات وعدم مسك بطاقات  بلوصفة الطبية.

رساء نظام  خمزون خبصوص مجيع احملاليل اخملربية املتعل قة بختصاصات البكترييولوجيا وادلم واملناعة عالوة عىل عدم اإ

لإرشاف طبي   رفع العي نات ومراقبة جودهتا والتثب ت يف نتاجئ التحاليل  خضوع معليات ليل وعدمجودة مبارب التحا

 آ و صيديل بيولويج.
 

قامة الاستأفائية وخدمات  آ .د260 فوترة حوايل عدم لوحظ وعىل مس توى الترص ف املايل  بعنوان الإ

ية  2009 اإىل الصناديق الاجءامعية املعنية خالل س نة العيادات اخلارجية واعءامد الفوترة اليدوية للادمات الصح 

املرىض اخلاضعَّي لنظام التعريفة السامةل وغياب اإجراءات رقابة داخلية تضمن مشولية فوترة اخلدمات  املسداة لفائدة

ام املسداة بلإضافة اإىل عدم اعءامد الفوترة للكأوفات املنجزة بأ ةل املفرا  مما مكن بعض املرىض من الانتفاع بنظ

مسانية التثب ت من مدى اس تحقاقهم للتعريفات املطب قة.  التعريفة املنخفضة آ و بلعالج اجملان دون اإ
 

كام تبَّي اعءامد التعريفة املنخفضة عوضا عن التعريفة السامةل مكقابل لإجناز معليات التخطيط عىل القل  يف 

طار النأاط التمكييل اخلاص  مم ا ترت   عنه نقص يف املداخي ة  40ل بنحو اإ ة من غر  آ .د خالل الفرتة املمتد 

ومتكَّي بعض املرىض الوافدين عىل العيادات اخلارجي ة من جمانية العالج آ و  2010 آ فريل 23 اإىل 2007 جانفي

ي الاس تعجايل  من التعريفة املنخفضة رمغ عدم اس تجابهتم للرشوط املطلوبة و عدم اس تاالص معالمي النقل الصح 
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حالهتم اإىل مؤسسات حصية آ خرى بلإضافة اإىل ضعف نس بة واخلدمات الصحي ة املسداة لفائدة املرىض اذلين متت اإ

ية حيث مل تتجاوز ات بعنوان معلوم اخلدمات الصح  م.د يف 1,145 من مجةل% 1,74 اس تاالص املتادل 

 اخلدمات دون تسديد معالمي .وكأف التقرير عن تعدد حالت مغادرة ال قسام الاستأفائية2009 س نة موىف

ية اليت بلغت قميهتا حنو آ .د ونقص يف ضبط حاجيات قسم تصفية ادلم من "املصايف الأعرية" بعنوان  34الصح 

برام ملحق عىل سبيل التسوية آ د ى اإىل 2007و 2006 سنيت عدد من  عن جتزئة آ .د فضال  85,784 بقمية اإ

ات صيانة البناءات ورشاء املس تلزم د مبعد  ات الطبية.الرشاءات عند الزتو   ات واملعد 
 

تدعمي قسم الإمراض النفس ية  و بينت املتابعة اختاذ مجةل من اإجراءات الإصالح متثلت بخلصوص يف 

يواء املرىض وتنظمي حصص املناوبة حس  الاختصاص وتذكري ال طباء املعنيَّي بحرتام  بل عوان الالزمَّي لتأ مَّي اإ

ال مراض  اإىل جان  توفري فضاءات ملامرسة نأاطهم وتدعمي قسمالرتاتي  املتعلقة بلنأاط اخلاص التمكييل 

تقنيَّي يف الصيانة البيوطبية.كام  4هل و لقسم آ مراض العيون وانتداب  بملوارد البرشية والتجهزيات الالزمة  الصدري ة

تابعة مت تدعمي املستأفى خبمس س يارات اإسعاف صنف آ ول والقيام بستأارة لصيانة ال سطول واعءامد سل مل 

حتيَّي بطاقات اخملزون مت  دخول وخروج التحاليل اخملربية املتعل قة بختصاصات البكترييولوجيا وادلم واملناعة و

وتعيَّي مساعدة استأفائية جامعية يف اختصاص البيولوجيا عىل رآ   خمرب التحاليل وحوس بة معليات فوترة 

قات العالج كام مت اإصدار مذكرة لعءامد التعريفة السامةل الكأوفات املنجزة بملفرا  مع التنصيص عىل آ رقام بطا

حسام الرقابة عىل مس توى  مقابل اجناز معليات التخطيط عىل القل  يف اإطار النأاط التمكييل اخلاص لل طب اء واإ

يف  تسجيل املرىض من خالل اعءامد آ ختام عىل الوصفات الطبية قصد احلد من التجاوزات والانطالق 

قبل الإدارة بعد التأ شري علهيا من   س بقة لك آ ذون الزتود بل دوية واملس تلزمات الطبية والتوقيع علهيا منامل  املراقبة

 طرف رئيس القسم الطال .
 

سهاما مهنا يف جمهود الإصالح، دعت الهيئة املستأفى اإىل رضورة احلرص عىل تأ مَّي اللجنة الطبي ة لسافة  واإ

لهيا و هاإىل  املهام املوكوةل اإ ة ومبا  الاستأفائيةا بربامج ونتاجئ معل وتدخ الت وحدة الرقابة مد  و جلنة حفظ الصح 

يفيد اعءامد وتطبيق دليل الإجراءات اخلاص بملستأفيات اجلهوية .و آ وصت الهيئة بتفعيل منظومة الترص ف يف 

ة بلتعاون مع وتوفري رشوط السالمة الالزمة ل رش يف امللف ات الطبي ة وكذكل خمابر التحاليل الطبية   بوضع خط 

ة لرتكزي واعءامد تطبيقيت القبول و الفوترة بل قسام الإستأفائية  والعمل عىل  الوزارة ومركز الإعالمية لوزارة الصح 

البياانت املتعل قة  لتقصري املالحظ خبصوص عدم تسجيل تفعيل خمتلف املنظومات اليت مت  تركزيها وتفادي ا

عالمية تساعد عىل ضامن مشولية فوترة ب  بل قسام الإستأفائية  تطبيقيت القبول والعالج اإىل جان  تركزي تطبيقة اإ

 اخلدمات الطبية اليت ينتفع هبا املرىض وخصوصا مهنا تكل املتعل قة بلتحاليل البيولوجية وبلتصوير الطب.
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ت ما بعد الظهر وتركزي كام مت التأ كيد عىل رضورة البحث مع وزارة الإرشاف يف س بل تطوير نس بة عيادا  

وحدة للرضع هبدف التخفيف من الاكتظاظ الهام املسج ل عىل مس توى قسم ط   ال طفال و احلرص عىل توفري 

ات املراقبة والقيا  خصوصا عىل مس توى القاعة املركزية للتعقمي وبعدد من ال قسام بدلورية وبلنوعية  معد 

ة تضمن الترص ف السلمي يف الالزمتَّي بلتعاون مع اللجنة الطبي ة للم  ستأفى.ودعت الهيئة آ يضا اإىل وضع خط 

من خالل العمل بخلصوص عىل اإجياد مسان آ من للتجميع ، وبرجمة اإصالح آ و جتديد احملرقة  الاستأفائيةالنفاايت 

عيَّي وت  الاس تعجايلوكذكل اإىل تدارك التأ خري املسج ل عىل مس توى جتهزي قاعة وحدة البيولوجيا الطبي ة بقسم 

فن يَّي للعمل هبا قصد الاس تجابة لطلبات التحليل املزتايدة و مطالبة ال قسام الاستأفائية برفض تقدمي اخلدمة يف 

صورة عدم تدوين املعلومات الالزمة بلوصفة الطبية مثلام مت  حتديدها مبنأور وزير الصحة العمومية 

فعَّي بخلدمات وفوترهتا وترش يد النفقات املتعلقة وذكل هبدف ضبط املنت 2000 ديسمرب 15 املؤرخ يف 121 عدد

 هبا.

ليه من نتاجئ خبصوص الرتفيع من نس بة اس تاالص  ل اإ ها مبا مت  التوص  ومن انحية آ خرى،آ وصت الهيئة مبد 

ة احلرفاء و اس تاالص ة بذم  ي  ادليون املتادل  وبلقيام  الاس تعجايلاملبالغ املس تحقة بعنوان معالمي النقل الصح 

و اس تاالص املبالغ  2009 راءات الالزمة لتتبع املغادرين لل قسام الاستأفائية بصفة غري قانونية خالل س نةبلإج

م بنحو ة بذمهت  برام وتنفيذ الصفقات العمومية،  كام دعت اإىل. آ .د  34 املتادل  تطبيق الرتاتي  اجلديدة املتعل قة بإ

اإىل مزيد اإحسام ضبط احلاجيات  و 2014مار   13املؤرخ يف  2014لس نة  1039وخصوصا مهنا ال مر عدد 

د تراعى ضغوطات املزيانية مثل الصفقات الإطارية.  واعءامد طرق تزو 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2014 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

 

68 

 

 نتاجئ املتابعة الثانية:

جراء متابعة اثنية تولت الهيئة لتقرير دائرة احملاس بات حول بعض آ وجه الترصف مبستأفى فرحات حأاد  اإ

 التايل: يربزه اجلدولمثلام  بسوسة

موضوع 

 التقرير

 الثانية نتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

قرار 

جملس 

 الهيئة

  

عدد 

النقائص 

 املس تخرجة

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء املتابعة 

 ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصالح 

 %

خالل 

هذه 

 املتابعة

الترصف 

مبستأفى 

فرحات 

حأاد 

 بسوسة

45 33 33 14 19 42℅ 26 58℅ 
مواصةل 

 املتابعة

 

يف تزويد ال قسام بناقالت ومشلت تدابري الإصالح املتاذة عىل مس توى املستأفى بخلصوص الرشوع  

عادة اس تعامل املس تلزمات الطبي ة  صدار مذكرة عامة للتنبيه بعدم اإ ة واإ تدعمي ذات الاس تعامل الطب الوحيد ومت ممزي 

بملعدات والتجهزيات اخملتلفة والانطالق يف تركزي آ ةل القسطرة واقتناء هجاز تنظريي  الاستأفائيةنأاط ال قسام 

تغالهل وتعزيز نأاط قاعة القسطرة بأ ربعة فنيَّي سامَّي.ومت عقد جلسة عىل مس توى وزارة اكمل والرشوع يف اس  

عمل املستأفى عىل ترش يد يوآ فاق تطوير خدماته و  " كهول"  الاس تعجايلحول واقع نأاط قسم ط   الإرشاف

حسام الترص ف فهيا وذكل بتطبيق ال وامر واملناشري ذا ت العالقة والاعءامد عىل اس هتالك مجيع املواد الصيدلنية واإ

عالمية يف وحدة الصيدلية اخلارجية .ـــــــبرجم كام مت اإصدار مذكرة معل حلث ال طبـاء عىل التقيد بلرتاتي   ة اإ

ة اإىل رضورة ترشيـد طلبات الفحوصات التمكيليـة و  رص حيالضابطة للوصفـة الطبي ة وتنبيه آ عضـاء اللجنـة الطبيـ 

ة يف انتظـار املستأفى عىل حفظ الواث ئق املتضمنة لنتاجئ التحاليل وعىل توثيق دخـول وخـروج امللفـات الطبيـ 

لكتـرون وتفعيل جلان خدمات الط   رساء امللف الطب  الإ ة وال دوية الاس تعجايلاإ ومت . واخملابر وحفظ الصح 

ت لتحصيل بقية هودا بعالج آ عواهنا وتتواصل اجمل فةلالتقليص من مس تحقات املستأفى دلى املؤسسات املتك

سل دلية املركزية للبالد التونس ية و ل املستأفى عىل شهادة براءة اذلمة خبصوص ديون الصياملس تحقات، كام حتص

 .2013-2011 لظاهرة فرار املرىض خالل الفرتة اتراجع
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مصاحل وزارة ونظرا لعدم اس تكامل معلية الإصالح، آ قر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف ولفت نظر   

يالئه مزيدا من ال مهي ة.  الإرشاف اإىل رضورة اإ

  

 نتاجئ املتابعة الثالثة:

لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية والتفقدية العامة لوزارة الصحة  يلخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثالثة 

 آ وجه الترصف بلصيدلية املركزية للبالد التونس ية: العمومية حول بعض

وضوع م

 التقرير

 الثالثة نتاجئ املتابعة املتابعة ال وىل
العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

قرار 

جملس 

 الهيئة

  

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء 

املتابعة 

 ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

  السابقة

عدد 

 التوصيات

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

  

نس بة 

الإصالح 

% خالل 

هذه 

 املتابعة

الصيدلية 

املركزية للبالد 

 التونس ية
87 20 14 - 14 - 73 84℅ 

مواصةل 

 املتابعة

       

ل وحتيَّيوقد واصلت الصيدلية املركزية اإجراءات وضع قانون اإطار وهيك تنظمي  آ دةل الإجراءات  ي مفص 

اس تاالص مس تحقاهتا دلى احلرفاء وبئعي امجلةل و ترش يد الترصف يف الاعرتاضات ومتابعة ملفات الزناعات مع و 

" و اإىل تفعيل رشوط الانصهار ORACLE" السعي اإىل تسجيل اكفة مس تعميل املنظومة الإعالمية مضن قاعدة 

 اليت متك ن من الربط بَّي خمتلف قواعد املعلومات.
 

ونظرا لعدم اس تكامل اجناز التوصيات اليت رشعت فهيا املنأأ ة وعدم توفقها بخلصوص يف تسوية وضعية  

موا ضامانت لتغطية رشاءاهتم و حتديد الضوابط املعمتدة يف فتح حسابت املزودين ووضع  احلرفاء اذلين مل يقد 

الية والتجارية للحرفاء، فقد آ قر جملس الهيئة س ياسة اس تاالص واحضة وموث قة تأ خذ بعَّي الاعتبار اخلصوصيات امل

 .الاس مترار يف متابعة هذا التقرير
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 نتاجئ املتابعة الرابعة:
 

مثلام يبينه  الترص ف يف معهد بس تور تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول مشلت املتابعة الرابعة

 اجلدول التايل:

  

دراج دليل الإجراءات زي منظومة الترصف يف عىل الأ بكة الإعالمية ادلاخلية وترك  وآ برزت املتابعة اإ

املالية اليت طورها مكت  خاص بملنظومة الإعالمية لوزارة الصحة والرشوع يف تعويض املنظومة املمتلسات و 

اس تغاللها وتلكيف صيديل مبارش بملعهد مبهمة متابعة خمزون اللقاحات بلإضافة اإىل تدعمي املوارد البرشية لوحدات 

نتاج و مت التعهد بس تكامل الإجراءات املتعلقة بتنظمي قسمي التحاليل والتالقي ح وبلنطالق يف اإجراءات صفقة الإ

عة املس توردة.  الرشاءات اجملم 
 

هناء متابعة هذا امللف  خبصوص رضورة توضيح الإرشاف ومراسةل وزارة  وتبعا ذلكل آ قر جملس الهيئة اإ

الوضعية القانونية للبناءات املوضوعة عىل ذمة الصيدلية املركزية وحتديد العالقة معها وكذكل توضيح الوضعية 

فادة الهيئة مبا يمت اجلب ائية للمعهد مع دعوة التفقدية العامة لوزارة الصحة اإىل متابعة اس تكامل اجناز هذه الإجراءات واإ

ليه يف اجملال. ل اإ  التوص 

 

 

 

 

 

موضوع 

 التقرير

 الثالثة نتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل 
العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

 

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

  

عدد 

النقائص 

 املس تخرجة

عدد 

التوصيات 

املقدمة 

يف ضوء 

املتابعة 

 ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

من 

املتابعة 

  السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

  

نس بة 

الإصالح 

 %

خالل 

هذه 

  املتابعة

الترص ف 

يف معهد 

 بس تور

46 26 11 07 04 64℅ 42 91℅ 
هناء  اإ

 املتابعة
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 وزارة النقل  .12

  نتاجئ املتابعة الرابعة:

لعمومية حول الترصف يف حيوصل اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الرابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل ا

 ديوان البحرية التجارية واملوان:

 

 

عالمية والتصالت ومكنت املتابعة من ا   انت اخملطط التوجهييي لالإ لوقوف عىل اجناز ادليوان خملتلف مكو 

متام تركزي ووضع حزي الاس تغالل تطبي 2013-2010 للفرتة تدارك النقائص الواردة و  قة الترصف يف املوارد البرشيةبإ

لثابتة واس تكامل معليات مقاربة من خالل جرد ال صول ا 2008 بتقرير مراجع احلسابت بعنوان القوامئ املالية لس نة

نتاجئ اجلرد الس نوي وتطهري ديون الرشكة التونس ية للأحن والرتصيف يف شأ ن لزمة مسطحات ميناء راد  

واس تاالص قسط هام من املس تحقات. وتواصلت اإجراءات تتبع املدينَّي عرب القيام بعمليات البحث والاسرتشاد 

قرار عدم حفظ امللفات اليت حيرر دلى مجيع املصاحل الإدارية وخاصة مهنا  القباضات املالية ومصاحل ادليوانة ومت اإ

 التقيص عن مساس  حممتةل للمدينَّي قصد قطع التقادم. عدول التنفيذ حمارض جعز ومواصةل بأأ هنا 
 

ويبقى ادليوان مدعوا اإىل مزيد احلرص عىل حامية مصاحله يف بعض امللف ات املتعل قة بلزناعات واس تاالص  

 لصفقات اليت شابهتا بعض الإخاللت.باملس تحق ات و
 

 

 

 

 

 موضوع التقرير

 الرابعةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

قرار جملس 

 الهيئة

عدد 

النقائص 

 املس تخرجة

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

د عد

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصالح % 

خالل هذه 

 املتابعة

الترصف يف ديوان 

البحرية التجارية 

 واملوان
 مواصةل املتابعة ℅81 92 ℅13 21 3 24 34 113
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 نتاجئ املتابعة السادسة:
 

لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول تقيمي معلية دمج الرشكة  متابعة سادسة آ جرت الهيئة

 حيوصل اجلدول التايل نتاجئها: املرتو اخلفيف ملدينة تونس الوطنية للنقل ورشكة
 

موضوع 

 التقرير

 السادسة نتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

قرار 

جملس 

 الهيئة

  

عدد 

النقائص 

 املس تخرجة

  

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء 

املتابعة 

 ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

  السابقة

عدد 

التوصيات 

نجزة امل 

خالل 

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصالح 

 %

خالل 

هذه 

 املتابعة

معلية دمج 

الرشكة 

الوطنية 

للنقل 

ورشكة 

املرتو 

اخلفيف 

 ملدينة تونس

21 14 5 - 5 - 16 76℅ 
مواصةل 

 املتابعة

   

ات العمل  انطالق آ وىلوتعلقت تدابري الإصالح اليت رشعت الرشكة يف اإجنازها بخلصوص يف حول  همم 

ات  ات ش بكة املرتو لتحديد مواقع املعد  املنظومة احلالي ة لالس تاالص والت عريفات لرشكة الن قل بتونس وزايرة حمط 

طار طل  العروض  املزمع تركيهبا وال شغال والتجهزيات املس توجبة وط يف اإ اسات الرش  عادة صياغة كر  فضال عن اإ

لَّي يف جمال الن قل احلَّضي بتونس الكربى .كام ــــــــام اجلديد للتعريفات اذلي يأمل كاملتعلق بصفقة النظ ل  املتدخ 

لالإجراءات الإداري ة  عداد هيك تنظميي جديد ودليلٍ قصد اإ طل  عروض وطين للمرة الثالثة  لتحضري لإعالنِ مت ا

عداد مرشوع تقرير ختايم ل عامل اللجنة ا لوطني ة امللكفة بتقيمي املسامهة العينية لدلوةل يف رآ   واملالي ة بلإضافة اإىل اإ

  .مال الرشكة الوطنية للنقل ورشكة املرتو اخلفيف ملدينة تونس والرشكة الوطنية للنقل بَّي املدن
 

جناز برانمج الإصالح، آ قر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف مع دعوة املسؤول  وتبعا لعدم اس تكامل اإ

 عقد جلسة يف الغرض. عن الرشكة اإىل
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 :وزارة التجهزي والإسسان والهتيئة الرتابية والتمنية املس تدامة  .13

 نتاجئ املتابعة الثانية:

للتقرير اخلامس والعرشين دلائرة احملاس بات يف جزئه املتعلق  يلخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثانية  

 بصيانة وهتيئة املبان الإدارية:
 

موضوع 

 يرالتقر 

 الثانية نتاجئ املتابعة املتابعة ال وىل 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

قرار 

جملس 

 الهيئة

  

عدد 

النقائص 

 املس تخرجة

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء 

املتابعة 

 ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

  السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

ل خال

هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

نس بة 

الإصالح 

 %

خالل 

هذه 

 املتابعة

صيانة 

وهتيئة 

املبان 

 الإدارية

32 22 22 18 4 82℅ 18 88℅ 

مواص

ةل 

 املتابعة

    

لهيا واملمتثةل يف  ي د مبقتضيات التق  وبينت املتابعة توفق مصاحل وزارة املالية يف اإجناز اكفة التوصيات املقدمة اإ

حاةل الاعءامدات اخملصصة للمأاريع ذات  2000 لس نة 2474 ال مر عدد والتنس يق مع السلط اجلهوية قصد اإ

الصبغة اجلهوية ومد  الهيئة بوضعية دقيقة لإعءامدات الصيانة والهتيئة املفتوحة واحملاةل بعنوان ترصف 

ضافة اإىل تغيري الرفوف اخلأبية بقباض 2011 و 2010 سنيت ات املالية برشبن وبومردا  وادلهامن ومسك دفاتر اإ

 المة و اعءامدها.ــــــــــــالس
 

لهيا بلنظر وذكل بخلصوص من  كام متكنت وزارة العدل بدورها من جتس مي مقرتحات الإصالح الراجعة اإ

حاةل الاعءامدات اخملصصة للمأاريع ذات الصبغة اجلهوية والتقدم يف آ شغال  خالل التقي د بتبوي  املزيانية و اإ

ختصيص فضاءات ال رش يف بك من حممكة الناحية بباردو واحملمكة الابتدائية بنب عرو  و حممكة الناحية بقرمبالية 

صالح الأ بسات الكهربئية وكذكل آ شغال اإصالح جدار احملمكة الابتدائية  ويف آ شغال صيانة سطوح احملامك واإ

 اخلارجية. بزغوان ومعلية تقليع ال عأاب بلفضاءات
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جناز اجلرد الس نوي للمبان حتت ترصفها واحرتام التارخي  آ ما بلنس بة لوزارة الأ باب والرايضة فقد مت اإ

ات وال اثث القدمي. ل وهتيئة الفضاءات اخملصصة لتجميع املعد   ال قىص لعقد نفقات العنوان ال و 
 

دراج لكفة الصيا    نة مضن التقديرات ال ولية للمأاريع و تضمَّي ونظرا لعدم تقدمي وزارة التجهزي ما يفيد اإ

اجلان  املتعل ق بلصيانة بدليل اإجراءات الإدارة العامة للبناايت املدنية،فقد آ قر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا 

 التقرير عىل مس توى هذه الوزارة.
 

 

 نتاجئ املتابعة السادسة:
 

جراء متابعة سادسة تولت الهيئة ابة العامة للمصاحل العمومية حول الترصف يف الواكةل لتقرير هيئة الرق اإ

 مثلام يربزه اجلدول التايل: العقارية للسكىن

 

موضوع 

 التقرير

 السادسة نتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل 

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

النس بة 

امجللية 

 لالإصالح

قرار 

جملس 

 الهيئة

  

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

 عدد

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء 

املتابعة 

 ال وىل

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

  السابقة

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

نس بة 

الإصالح 

 %

خالل 

هذه 

 املتابعة

الترصف يف 

الواكةل 

العقارية 

 للسكىن

138 45 9 - 9 - 129 93℅ 
هناء  اإ

 تابعةامل 

 

عداد َّي بلواكةل و دلي  وآ برزت املتابعة الانطالق يف مراجعة الهيك التنظميي واإ الرشوع ل الإجراءات اخلاص 

ة واحدة بلإضافة  الانتفاع مبقسم بسعر تفاضيل يف يف مراجعة القانون ال سايس ل عواهنا قصد التنصيص عىل مر 

ملفات الصفقات اليت مل  ومعاجلة قات بتكوين فريق معل للغرضمواصةل اجملهودات املتعلقة بس تاالص املس تح  اإىل

 بلنظر اإىل خصوصي اهتا. حباةلٍ  يمت خمتها حاةل  
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هناء متابعة هذا امللف مع دعوة  وبلنظر اإىل التقدم املسجل يف تنفيذ برانمج الإصالح  فقد آ قر جملس الهيئة اإ

 لتدابري اليت رشع يف اجنازها.من اس تكامل ا للتأ كدالتفقدية العامة لسلطة الإرشاف 

 

 وزارة التكوين املهين والتأغيل  .14

 نتاجئ املتابعة الثانية:

هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول الترصف يف  املتابعة الثانية لتقرير 2014 تولت الهيئة خالل س نة

 ول التايل:كام يربزه اجلد الأؤون الإدارية واملالية بوزارة التكوين املهين والتأغيل

 

  موضوع

 التقرير

 الثانية نتاجئ املتابعة املتابعة ال وىل

العدد 

امجليل 

للنقائص 

اليت مت 

 تداركها

  

  
النس بة  

امجللية 

 لالإصالح

 

قرار 

جملس 

 الهيئة

  

عدد النقائص 

 املس تخرجة

  

  

  

عدد 

التوصيات 

املقدمة يف 

ضوء 

املتابعة 

 ال وىل

  

  

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

تابعة امل 

 السابقة

  

عدد 

التوصيات 

املنجزة 

خالل هذه 

 املتابعة

  

  

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

  

  

 

نس بة 

الإصالح 

% خالل 

هذه 

 املتابعة

  

  

  

 

الترصف الإداري 

واملايل بوزارة 

التكوين املهين 

 والتأغيل
118 43 43 16 27 37℅ 91 77℅ 

مواصةل 

 املتابعة

  

بخلصوص قيام الوزارة ببعث خلية خمتصة ملتابعة ومراقبة عطل املرض و اإصدار مذكرة اإىل   وآ برزت املتابعة 

اكفة ال عوان والإطارات املركزية واجلهوية قصد التقيد بلإجراءات القانونية والرتتيبية ذات العالقة ومت تفادي جتديد 

ىل انتدابت ال عوان املتعاقدين وال عوان الوقتيَّي بصفة آ لية و معا ضافة اإ جلة مجيع الوضعيات املندرجة يف هذا الإطار اإ

تركزي العاميَّي واملدريَّي املركزيَّي و  حرص الانتفاع بخلطوط الهاتفية ذات النفاذ السامل يف املديرين

ة بملقرْين الفرعيَّْي للوزارة.ومت ضبط برانمج س نوي لصيانة ال هجزة الفردية للتكييف والفصل بَّي معلي télétax منظومة

دخال ة املتعلقة بلترصف يف اخملزون و الزتود واس تعامل املنظومة املعلوماتي تعيَّي عونَّْي لتأ مَّي العمليات املتعلقة بإ

خراج املواد و مت اعءامد  عادة اس تغالل منظومة الوقود و القيام جبرد دوري مجلةل دفرت متابعة الزتود بحملروقات و واإ اإ
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وتضمَّي املنظومات املس تغةل آ و املقتناة   اجناز جرد املمتلسات العقارية و املنقوةلبلإضافة اإىل   املقتطعات املتوفرة

عداد برانمج لس نة  يتعلق بصيانة مقرات الإدارات اجلهوية. 2014 بملنظومة الوطنية للمنقولت و اإ
 

مبهمــة مجليــع وتولــت الــوزارة اإصــدار مــذكرة اإىل اكفــة املــديرين اجلهــويَّي تــدعوم اإىل رضورة الاســ تظهار بــأ ذون 

تنقالهتم خارج تراب الولية ومتن اقتطاع املبالغ املس توجبة مـن مرتبـات العـون اذلي متتـع مبنحـة سـكن دون وجـه حـق 

واس تكامل حتيَّي نظام التصنيف وجداول مدد الاسـتبقاء املتعلقـة بواثئـق هجـازي التكـوين  2009 -2004خالل الفرتة 

 املهين و الرشوع يف تطبيق آ حساهمام.
 

عداد هيك تنظميي جديد ووقعت استأارة املصاحل اخملتصة برئاسة احلكومة  وعىل صعيد آ خر  وقع الرشوع يف اإ

حول كيفية معاجلة وضعيات ال عوان امللحقَّي دلى الوزارة املمتتعَّي مبنح عن خطط وظيفية اكنوا ملكفَّي هبا صل  

ضعيات اليت تربزعدم التطابق بَّي التسمية يف اخلطط مؤسساهتم ال صلية قبل الإحلاق كام تعهدت الوزارة بتسوية الو 

ْت جذاذات وظائف ولوحات متابعة لاللزتامات احملموةل عىل اكهل املؤسسات  الوظيفية واملركز الفعيل للعمل . وُآِعدن

عداد تقرير ملتا بعة العمومية حتت الإرشاف وتاليف ازدواجية املهام عىل مس توى الترصف يف املأ مورايت بخلارج واإ

برام عقد  2013اس هتالك الطاقة س نة  جراء استأارة لإ حالته اإىل الواكةل الوطنية للتحمك يف الطاقة  بلإضافة اإىل اإ واإ

نن الوزارة امللكفة بملالية وافقت عىل مقرتح انتداب عون خمتص يف اجملال.  صيانة جديد ، علام واإ
 

وعىل  2015ي لعمليات اإصالح وسائل النقل خالل س نة وتعمل الوزارة آ يضا عىل اعءامد تطبيقة للتقيمي الس نو  

اس تكامل امللفات العقارية املنقوصة بلتنس يق مع مصاحل آ مالك ادلوةل والأؤون العقارية وطالبت مجعية قدماء التكوين 

بات املهين والتأغيل بتحمل نفقات الكهربء واملاء للمبىن اذلي تقوم بس تغالهل ودعت املزودين املأاركَّي يف طل 

رجاع الضامانت اإىل  لهيا بلتقرير لس تالم الضامانت الوقتية اخلاصة هبم مع التعهد مبزيد احلرص عىل اإ العروض املأار اإ

عداد جدول قيادة ملتابعة تنفيذ خارطة الطريق اخلاصة بتطوير ال نظمة املعلوماتية بلوزارة بلنس بة  آ حصاهبا.ومت اإ

ة يف الغرض وتنظمي دورات تكوينية عىل املنظومة املعلوماتية ملتابعة وفق الروزانمة املع 2015-2013لس نوات  د 

برام عقد يتعلق بس تغاللها بلإضافة اإىل برجمة معلية  ىل اإ املأاريع بلتنس يق مع املركز الوطين لالإعالمية مع السعي اإ

حداث خلية وجلنة للسالمة املعلوماتية وهتيئة قاع الفرعي  ة الأ بكة واعءامد املقرتدقيق لنظام املعلومات والتصال واإ

 .مكوقع اثن حلفظ املعطيات
 

ُمــدن الوزارة الهيئة مبا يفيد تسوية وضعية ادليون املتعلقة بلفرتة  اليت بلغت حسـ   2009-2005ويف املقابل مل تـ 

حتـدد املـؤرشات دينارا ممتسكة بعدم وجود آ ية ديون متادلة بذمهتا  ول مبـا يفيـد اإصـدار مقـررات  474.573التقرير 

جـراءات يت عـداد دليـل اإ حالهتا فضال عن عدم توفقها يف اإ علـق بلترصـف يف اخملـزون اخلصوصية لك مؤسسة ودورية اإ

 دليل اإجراءات خاص بلرشاءات العمومية و برانمج جودة شامل مجليع اخلدمات اليت تسدهيا.و 
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 ئة مواصةل متابعة هذا التقرير.وتبعا لعدم اس تكامل اجناز برانمج الإصالح فقد آ قر جملس الهي  
 

 نتاجئ املتابعة الرابعة:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الرابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة ل مالك ادلوةل والأؤون العقارية حول 

 والعمل املس تقل: الترصف بلواكةل الوطنية للتأغيل

 

 موضوع التقرير

 

 املتابعة ال وىل

 

 لرابعةانتاجئ املتابعة 

 

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

 

 

النس بة امجللية 

 لالإصالح

 

 قرار جملس الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

 

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

 

عدد 

ت التوصيا

املتبقية 

 للمتابعة

 

 

 

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

الواكةل الوطنية للتأغيل 

 مواصةل املتابعة ℅77 40 - 12 0 12 25 52 والعمل املس تقل

   
 

عداد هيك تنظميي جديد يءامىش  وقد آ قر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف نظرا لتواصل سعي الواكةل اإىل اإ

جناز تطبيقات خاصة بلترص ف تءامىش والنظام املعلومايت اجلديد وتركزي نظام  مع متطلبات املرحةل الراهنة و اإىل اإ

رساء نظام اجلودة  ضافة  اإىل برجمة انتداب تقنيَّي سامَّي لتفادي امجلع بَّي الوظائف املتنافرة ومواصةل اإ احملاس بة التحليلية اإ

ل عىل تسوية وضعية العقارات اليت تترصف فهيا عىل وجه امللكية آ و عن بلواكةل واملسات  اجلهوية التابعة لها والعم

 طريق احلوز.
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 وزارة الأؤون ادلينية  .15

 نتاجئ املتابعة الثانية:

الثانية للتقرير اخلامس والعرشين دلائرة احملاس بات حول الترصف يف وزارة الأؤون ادلينية  مكنن ت املتابعة  

 ى التوفق يف جتس مي التوصيات اليت مت تقدميها مثلام يربزه اجلدول التايل:الهيئة من الإطالع عىل مد

 

 موضوع التقرير

  الثانيةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

 

 

العدد امجليل 

للنقائص اليت 

 مت تداركها

 

 

 

النس بة امجللية 

 لالإصالح

 

 

قرار جملس 

 الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

 

 

عدد التوصيات 

ة يف ضوء املقدم

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية من 

املتابعة 

 السابقة

 

عدد 

التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

 

 

نس بة الإصالح 

% خالل هذه 

 املتابعة

 

 

 

 

الترصف يف الأؤون 

الإدارية واملالية بوزارة 

 الأؤون ادلينية
 مواصةل املتابعة ℅61 17 ℅15 11 2 13 13 28

 

حسام حتديد احلاجيات خبصوص اعءامدات الصيانة فامي     حراز تقدم يف تسوية فواضل الاعءامدات واإ وتبَّي اإ

املتعل ق بضبط  2010آ وت  3بتارخي  2474واصلت الوزارة تنفيذ بقية التوصيات من خالل العمل عىل تنقيح ال مر 

هوية ومراجعة الهيك التنظميي اخلاص هبا و الرشوع يف  مراجعة ال مر املتعلق مبتفقدي نوعية الن فقات ذات الصبغة اجل 

يني ة وتعيَّي متفقد رئيس عىل التفقدية العامة بلوزارة مع السعي اإىل تدعمي هذه ال خرية بملوارد البرشية  ؤون ادل  الأ 

خلاص بملعامل ادلينية و ختصيص حمالت هميئة هل يف الَّضورية للقيام بدورها.كام مت الانهتاء من فرز وتنظمي ال رش يف ا

انتظار رمقنته بلتعاون مع مؤسسة ال رش يف الوطين خاصة وقد مت اقتناء التجهزيات الَّضورية لرتكزي منظومة الترصف 

ء يف ال رش يف و معلت الوزارة عىل تسجيل املدخالت واخملرجات لإصداراهتا يف سل ودفرت اخملزون و وتعهدت بقتنا

منظومة لتزنيل املعطيات املتعلقة بجلرد.ومت  تركزي النساة الثالثة من اإصدار منظومة الضبط املركزي " س يجاك" 

عالمية مع العمل عىل اس تكامل جرد ملفات املعامل ادلينية اليت تنقصها بعض الواثئق  بلتعاون مع املركز الوطين لالإ

برام ات فاقي ة مع ديوان قيس وحرص املعامل اليت ليس لها ملف ات وتسوية الو  ىل اإ ضعيات العقاري ة مجليع املعامل و السعي اإ

 ال رايض واملسح لتحديد املكل العام  للمساجد.
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طار  جناز عدد هام من التوصيات، فقد آ قر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف يف اإ وحيث مل يس تمكل اإ

 .متابعة اثلثة
 

 ال رسة وزارة الأ باب والرايضة واملرآ ة و   .16

  نتاجئ املتابعة ال وىل:

مشلت املتابعة ال وىل تقريري التفقدية العامة لوزارة الأ باب والرايضة  حول الترصف يف اجلامعة التونس ية 

للكيوكأ نساي اكرايت وترص ف وحسابت اندي التنس بتونس و تقرير دائرة احملاس بات السابع والعرشين يف ببه 

 لرايضة مثلام يربزه اجلدول التايل:املتعلق   بوزارة الأ باب وا
 

 موضوع التقرير
عدد النقائص 

 املس تخرجة

 عدد النقائص اليت

 مت  تداركها

عدد النقائص اليت مت  تقدمي 

 توصيات بأأ هنا

نس بة الإصالح 

 والتدارك

 ℅31 22 10 32 اجلامعة التونس ية للكيو كأ نساي اكرايت

تدة ترصف وحسابت اندي التنس بتونس للفرتة املم 

 2012اإىل س نة  2006من س نة 
29 13 16 45℅ 

الترصف يف الأؤون الإدارية و املالية  بوزارة 

 الأ باب والرايضة
37 12 25 32℅ 

 ℅36 63 35 98 اجملموع

         

ق هبياُك التس يري وخبصوص الترصف يف اجلامعة التونس ية للكيوكأ نساي اكرايت،آ شار التقرير يف ما يتعل

عدم التقيد مبقتضيات النظام ال سايس  المنوذيج للجامعات الرايضية من حيث دورية انعقاد اجءامعات  والتنظمي اإىل

جراءات اس تعامل ال رش يف وحفظ  املكت  اجلامعي و احرتام النصاب القانون و انعقاد اجللسة العامة الانتاابية واإ

جراء انتدابت دون احرتام الإجراءات اجلاري هبا العمل وعدم الواثئق املتعل قة بلترصف املا يل واحملاس ب.وتبَّي اإ

د رئيسها الاحتفاظ جبزء من ال اثث واملعدات الرايضية مبخزن خاص  احلرص عىل ختصيص مغازة مبقر  اجلامعة وتعم 

ن هدااي لفائدة وزراء آ .د بعنوا 93و تسلميه بعض ال زايء الرايضية يف شك هبات وقيامه برصف مبالغ فاقت 

ع ادلس توري ادلميوقراطي املنحل، و لوحظ حتميل مصاريف تنظمي البطولت  سابقَّي ومسؤولَّي يف حزب التجم 

دولر آ مرييك  3155العربية اليت من املفرتض التعه د هبا من قبل الاحتاد العري عىل مزيانية اجلامعة و بقاء مبلغ 
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نظمة مل يرص ح به مضن قامئة ديونه ، بلإضافة اإىل عدم التسجيل احملاس ب بذمة رئيس اجلامعة لفائدة هذه امل 

 آ د. 78للمداخيل املتأ تية من هذه البطولت بعنوان معالمي مأاركة الوفود العربية مببلغ فاق 
 

وتضمن التقرير عدة نقائص عىل مس توى الترصف الفين متثلت بخلصوص يف عدم توفر تقارير حول نأاط 

فنية ومدى حتقيق املدربَّي للزتاماهتم التعاقدية ولل هداف املنتظرة وامجلع بَّي همام املدربَّي واحلسام خالل تنظمي الإدارة ال 

دون موافقة وزارة  2010الرتبصات وادلورات ومتكَّي رئيس اجلامعة اإحدى قريباته من منح مدرب فدرايل خالل س نة 

ع بَّي صفة لع  منتخ  وطين وهمام آ خرى اكلتدري  والتحكمي الإرشاف ويف غياب مدرسة فدرالية بلإضافة اإىل امجل

د رئيس اجلامعة بجز بعض الأهائد اليابنية وعدم تسلميها ملس تحقهيا بلرمغ من جناهحم والاستأارة الفنية . و  تبَّي تعم 

 لية الراجعة هلم.يف امتحاانت اجتياز ال حزمة ودفعهم مجيع املعالمي املطلوبة من طرفه والاحتفاظ بملبالغ املا
 

كام لوحظ عدم اإحسام مسك ملفات امتحاانت ال حزمة وخاصة اليت هتم  الأهائد اليابنية، حيث ل تتضمن ُك 

املعطيات مبا فهيا املبالغ احملصةل اليت تدفع وجوب نقدا وتسمل  لرئيس اجلامعة آ و تودع يف حسابه البنيك اخلاص يف غياب 

آ د بلإضافة اإىل عدم تسجيل املداخيل بلعمةل  70يل اليت قدرت قميهتا مبا يفوق آ ي تسجيل حماس ب لهذه املداخ 

رة حبوايل   آ د. 161الصعبة آ و بدلينار التونيس املتأ تية من مأاراكت ادلول ال جنبية يف الرتبصات الفنية واملقد 
 

غياب نظام ملسـك وحفـظ ، لوحظ غياب آ دىن مقومات الرقابة ادلاخلية و  و خبصوص الترصف احملاس ب واملايل

الواثئق وادلفاتر احملاسبية اإىل جان  عدم التقيد  بلتسجيل احملاس ب والافتقار ل عوان خمتصَّي يف جمال احملاس بة . وتبَّي 

قالته الصـادر عـن وزارة الإرشاف وعـدم  استيالء رئيس اجلامعة عىل واثئق هامة من مقري الرابطة واجلامعة بعد قرار اإ

ة مجلةل املتادلات بذمة اجلامعة وعدم احتفاظ آ مَّي املال جبميع الكأوفات البنكية للحساب اجلاري مسك حسابية يومي

عـداد جـداول املقـاربت البنكيـة.كام تبـَّي عـدم تقـدمي آ مـَّي مـال اجلامعـة آ ي تقريـر حـول  للجامعة وعدم احلرص عـىل اإ

مل يقـم مبوافـاة سـلطة  2011و  2010تثناء سـنيت الوضعية املالية للجامعة خالل اجءامعات املكت  اجلامعي، و آ نـه بسـ  

يداع ُك مداخيل اجلامعة حبساهبا البنيك حيـث آ ن جـزء   الإرشاف بلتقارير املالية الثالثية للمصادقة علهيا ومل يمت آ يضا اإ

رت مجةل املبالغ املتبقية بذمة املعين بل مر حبوايل   آ د. 309مهنا يسمل  مبارشة لرئيس اجلامعة وقد 
 

جـراء يف الغـرض ضح من هجـة آ خـرى فقـدان عـدد مـن الصـكوك دون آ ن يتاـذ رئـيس وآ  وات مـَّي اجلامعـة آ ي اإ

خـاللت عـىل مسـ توى و  حس  ش يسات مببالغ متفاوتة ل شااص تربطهم عالقة خاصة برئيس اجلامعة ووجود نقـائص واإ

ل اجلامعـة وجـرد ممتلساهتـا. آ صـو  مسك صندوق اجلامعـة بلإضـافة اإىل آ مهيـة املبـالغ املرصـوفة نقـدا و عـدم حرصـ  ُك

كأف التقرير عن ثبوت مأاركة  رشاكت مستأهرة مـن خـالل معلقـة تنظـمي البطـوةل العربيـة ال وىل دون تـوف ر آ ي و 

دينــار يف قميــة املســاهامت يف الصــندوق الــوطين للضــامن  10.697عقــد آ و اتفاقيــة بأــأ هنا فضــال عــن وجــود فــارق بـــ 

 .2012 املالية وما هو مدرج بتقرير اجللسة العامة لس نة الاجءامعي بَّي ما هو مسجل بلقوامئ
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ضافية ل عوان اتبعَّي ملطامع رئيس اجلامعـة وغـربء عـن اجلامعـة يف  كام تبَّي رصف منح ظرفية بعنوان خدمات اإ

حَّي اكن من املفرتض حتميل هذه املصـاريف عـىل مزيانيـات التظـاهرات املعنيـة الـيت تغطـي حسـ  فريـق التفقـد ُك 

قامة وذكل فضال عن عدم احرتام رئيس اجلامعة وآ مَّي مالها ملبادئ املنافسة والأفافية املصا ريف مبا يف ذكل تساليف الإ

جناز الرشاءات ، ولوحظ حتصل آ عضاء اجلامعة وآ طراف آ خرى عىل آ موال بدون موج  بلغـت قميهتـا حـوايل   38يف اإ

 آ .د . 
 

ة ُك  مخسة عرش يوما وحبضور وبينت املتابعة آ ن اجءامعات املكت  اجلامعي آ ص   بحت تعقد بصفة دورية مر 

عقد جلسة عامة انتاابية وانتااب مكت  جامعي جديد . ومت جلامعي عىل ال قل  بلإضافة اإىل ثليث آ عضاء املكت  ا

 للصادرات و اسرتجاع مجيع الواثئق من التفقدي ة العامة لوزارة تنظمي آ رش يف اجلامعة وضبط كرا  للواردات و آ خر

الأ باب والرايضة خالل جلسة خاصة عقدت للغرض وانتداب اكت  عام جديد ، وختصيص مغازة خاصة بجلامعة و 

حاةل ملف التجاوزات املنسوبة اإىل رئيس اجلامعة السابق عىل القضاء وتكوين جلنة  حذف ال عضاء الرشفيَّي. كام متت اإ

عداد التقارير ا دلورية املرتبطة بنأاطها ، ورشعت اجلامعة يف تنظمي فنية تسهر عىل حسن سري الإدارة الفنية واإ

عداد نظام آ سايس خاص بملمرنَّي واحلسام  دورات تكوينية للحسام من آ جل تصنيفهم وتفادي الازدواجية و مت اإ

برام عقود برامج لضامن اس مترارية معل املستأار الفين ومتكَّي عنارص النخبة من معلوم التنقل آ ثناء  ىل اإ بلإضافة اإ

رتبصات . و تعهدت اجلامعة بتسلمي الأهائد ملس تحقهيا يف حاةل تنظمي امتحان اجتياز ال حزمة وبعدم قبول ملف آ ي ال

يداع  ُك  املداخيل حبساهبا اجلاري  ل بعد دفع معلوم مأاركته عن طريق حساهبا اجلاري كام حترص عىل اإ ممتحن اإ

يالء العناية الالزمة بعملية احملاس بة وحفظ ال واثئق احملاسبية ومراقبة الفواتري حس  الرتاتي  اجلاري هبا العمل وعىل اإ

وتعمل عىل تفادي التأ خري يف تسوية املصاريف وخالص روات  املوظفَّي والطامق الفين مع احتفاظ  آ مَّي املال احلايل 

فة دورية . ومت توفري جبميع الكأوفات البنكية للحساب اجلاري للجامعة و موافاة سلطة الإرشاف بلتقارير املالية بص

د شهراي بلإضافة اإىل  500صندوق مصفح خاص بجلامعة وكرا  لتدوين املصاريف النقدية اليت ل تتجاوز يف مجموعها 

 تنظمي اقتناء ال اثث الراييض بعءامد املنافسة  والتقي د بملنحة اخملصصة ذلكل.
 

لتنس يق مع سلطة الإرشاف ملتابعة القضية اجلارية وقصد اس تكامل معلية الإصالح دعت الهيئة اجلامعة اإىل ا 

فادهتا مبأ لها ومواصةل املساعي الرامية اإىل  ضد رئيس اجلامعة السابق وبيق املسؤولَّي عن التجاوزات املالية املرتكبة واإ

ىل تدعمي النوادي بلتجهزيات الرايضية وحتفزي عنارص املنتخ  الوطين مع  تفادي امجلع بَّي همام احلسام واملدربَّي واإ

جراء آ مَّي املال للمقاربت البنكية يف الإبن . كام آ وصت املصاحل املعنية بسلطة الإرشاف مبد  التأ كيد عىل رضورة اإ

 اجلامعة بنساة من التقرير حمل املتابعة لعءامده يف وضع اإسرتاتيجية للهنوض برايضة الكيوكأ نساي. 
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لرايضة عـىل مسـ توى التنظـمي والتسـ يري والترصـف يف املـوارد البرشـية و آ برز التقرير املتعلق بوزارة الأ باب وا

يداع جزٍء هام من التجهزيات واملعـدات بملسـ تودع  وجود شغورات يف عدد من اخلطط وعدم مسك حسابية املواد واإ

دم ضـبط املركزي للوزارة وتلكيف عون ل تتوفر فيه الرشوط القانونية بلترصف فهيـا ومسـك حسـابيهتا . كـام تبـَّي عـ

عالميـة تأـوهبا نقـائص  املنقولت املوجودة بملسـ تودع املركـزي للـوزارة والاقتصـار عـىل تسـجيلها بسـ تعامل تطبيقـة اإ

جراء انتدابت يف سكل العمةل واملوظفَّي خمالفة لالإطار القـانون والرتتيـب ودون مراعـاة الأـفافية  جوهرية ، و لوحظ اإ

طـارات تـدريس واملساواة وعدم اإحسام حتديد احلاجيات  من املوارد البرشية وعدم اإخضاع بعـض الانتـدابت املتعلقـة بإ

ل ي معيار و عدم عرضها عىل آ نظار اللجنة اخلاصـة احملدثـة للغـرض  2011-2007الرايضة والرتبية البدنية خالل الفرتة 

ة مجعيات وهياُك حزبي  ة.بلإضافة اإىل  حتميل مزيانية ادلوةل آ جور آ عوان موضوعَّي عىل ذم 
 

كام شابت تنفيذ النفقات عدة نقائص متثلت بخلصوص يف تعدد التعهدات املؤرشة وآ ذون الزتود الصادرة عىل 

سبيل التسوية خبصوص النفقات املتعلقة مبلتقيات التكوين وبلتنقالت اإىل اخلارج وعدم التقيد بلتأ شرية املس بقة ملراق  

مم ا تسب   يف جتاوز الاعءامدات  2011-2007س تقبالت خالل الفرتة املصاريف العمومية بلنس بة لنفقات الإقامة والا

ثبات اكفية وحتم ل  املرصودة بملزيانية. وتبَّي تصفية النفقات اخلاصة بمللتقيات من قبل آ مر الرصف دون توفر واثئق اإ

عامل  برام صفقة يف الوزارة نفقات نقل اإىل اخلارج بلتعامل املبارش مع رشكة "اخلطوط التونس ية" دون اإ املنافسة ودون اإ

الغرض ودون احرتام القاعدة اليت تقتيض اس تعامل وس يةل النقل اليت توفر املسكل ال كرث مبارشة وال قل سعرا.وتبَّي 

آ يضا انتفاع آ شااص خواص بلنقل اجملان حصبة الوفد الراييض حتملته مزيانية الوزارة بصفة غري مبارشة وتزنيل نفقات 

وفود الأ بابية عىل بند املزيانية اخلاص بلربامج وال نأطة الأ بابية عوضا عن البند اخملصص لنقل ال عوان نقل مرافقي ال

ضافة  اإىل حتويل املنح اخلاصة بدور الأ باب واللجان البيداغوجية اجلهوية اإىل احلسابت اجلارية  التابعَّي للوزارة ، اإ

من الزايدة يف مسامهة ال عراف بعنوان آ نظمة الضامن الاجءامعي لبعض امجلعيات واقتطاع موارد قميهتا مليون دينار 

طار الس نة ادلولية للأ باب ورصف جزء  وحتويلها للحساب اجلاري ملؤسسة احلي الوطين الراييض لتسديد نفقات يف اإ

 مهنا بطريقة خمالفة ملقتضيات قانون املالية.
 

س ناد منح ملنظامت انشطة يف جمالت غري ولوحظ عىل مس توى دمع امجلعيات واملنظامت والنخبة الراي ضية اإ

امت وامجلعي ات املنتفعة ول س امي امجلعيات الأ بابية  مندرجة يف نطاق نأاط الوزارة وغياب معايري تتعلق بختيار املنظ 

ص للتدخل العمويم مضن مزيانية الترصف بلنس بة لبعض املنح اليت مت تزنيلها مبزيا نية التمنية وعدم احرتام التبوي  اخملص 

آ .د من بب النفقات الطارئة لفائدة الوزارة وتزنيل بلعنوان 500وهو ما اعتربته ادلائرة خطأ  ترصف . فضال  عن اقتطاع 

جناز بعض املصاريف  الثان من املزياني ة ليمت  رصفه يف شك منحة لفائدة اإحدى مجعيات الهنوض بملعوقَّي.واتضح اإ

عداد الن خبة الر ايضة املدرس ي ة واجلامعي ة من املتعلقة بإ ايضي ة عن طريق احلساب البنيك اخلاص  بجلامعة التونس ي ة للر 

جناز بعض النفقات اليت ل عالقة لها بلنخبة الرايضية بل تندرج مضن ال نأطة العادية  لها لها الوزارة واإ املنحة اليت حتو 

لإضافة اإىل عدم التقي د بل حسام احملدثة واملنظمة ب 2010-2008للوزارة عىل نفس احلساب البنيك خالل الفرتة 

 للصندوق الوطين للهنوض بلأ باب والرايضة وغياب معايري واحضة لتوزيع اعءامداته .
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آ ما يف ما يتعلق مبأاريع البنية ال ساس ية ،فأ شار التقرير اإىل عدم جلوء الوزارة اإىل مسات  خمتصة لإجناز     

ة مما ادلراسات املتعل قة بهتيئة  امللع  الثالث لكرة القدم بملرك  الراييض بربج السدرية وتعهد مصاحلها الفنية هبذه املهم 

برام صفقة تتعل ق بهتيئة وحدة  جناز بعض املكوانت وعدم قابلية امللع  لالس تغالل ، عالوة عىل اإ اجنر  عنه عدم اإ

وهتيئة آ رضية املطبخ للمعهد ال عىل للرايضة  التساَّي املركزي وبجرات املالبس وقاعة املصارعة وتقوية العضالت

والرتبية البدنية بقرص السعيد دون توفري الاعءامدات الالزمة لإجناز مجيع املكوانت و اإدخال تغيريات بلتخفيض يف بجم 

ت وظيفي ة املرشوع.وتبَّي آ يضا حمدودية املنافسة يف طلبات العروض اخلاصة بلتعأي  والتغليف  بعض ال شغال مس 

الاصطناعي للمالع  واملضامري والقاعات الرايضية حيث آ س ند آ كرث من نصفها اإىل نفس الرشكة خالل العرش 

س نوات ال خرية وقيام بعض موظفي الوزارة مبتابعة اإجناز وجتهزي الفضاءات الرايضية بملدرسة اخلاصة ادلولية بقرطاج 

الطبيعي والاصطناعي ملالع  رايضية بلقرص الرئايس  وختصيص اعءامدات بصفة غري قانونية لإجناز آ شغال التعأي 

انرهتا وصيانهتا و جتزئة الطلبات املتعلقة هبا.  بمحلامات وجتهزيها واإ
 

طاٍر بلإرشاف عىل اخملزن املركزي وتعزيز املوارد البرشية للترصف يف اخملزون   وبينت املتابعة تلكيف اإ

ضافة  اإىل اإصدار منأورين لتذكري املديرين واملنقولت وتنفيذ النفقات بعد احلصول عىل ت أ شرية مراق  املصاريف ، اإ

العامَّي ومديري الإدارات املركزية بَّضورة التقيد هبذا الإجراء والتثبت من آ سامء املنتفعَّي بخلدمات ومن بيق عنارص 

س ناد املنح لفائدة اجلامعة التونس ية لكرة القدم بعنوان النقل  اجلوي للمنتخ  الوطين وتلكيف تصفية النفقات.كام مت اإ

صدار مذكرة حول رضورة ترش يد الترصف يف  الإدارة العامة للرايضة بلتنس يق مع اجلامعة خبصوص تركيبة الوفود واإ

موارد دور الأ باب ومقراهتا والتعامل مع مجعيات آ حباء دور الأ باب بعتبارها هيالك من هياُك اجملمتع املدن دون 

خصوصية مقارنة ببقية امجلعيات ، بلإضافة اإىل التعهد بتعيَّي همندسَّي مستأارين يف مجيع  متتيعها بأ ي امتيازات

طارات الإدارة مبتابعة تنفيذ ال شغال.  الاختصاصات و تلكيف اإ
 

و اإحسام توزيع املسؤوليات  ولس تكامل جمهود الإصالح دعت الهيئة اإىل مواصةل اجلهود املتعلقة بسد  الأغورات

عالمية ووزارة آ مالك ادلوةل بَّي الإطارات  ومسك حسابية املواد ومزيد التنس يق مع مصاحل املركز الوطين لالإ

والأؤون العقارية قصد جتاوز نقائص املنظومة الإعالمية للترصف يف اخملزون واملنقولت واس تكامل تركزي املنظومات 

مك لتحديد احلاجيات من املوارد البرشية كام آ كدت الهيئة عىل رضورة اعءامد ختطيط حم والتطبيقات واس تغاللها.

والالزتام بلنصوص اجلاري هبا العمل والتقيد مببدآ  الأفافية واملساواة عند اإجراء الانتدابت و توثيق الإجراءات 

وآ وصت الهيئة بعءامد املنافسة والتقيد بلتأ شرية املس بقة   املعمتدة يف اجملال ووضع حد  لعمليات الوضع عىل اذلمة.

راق  املصاريف وتصفية النفقات استنادا اإىل مؤيدات حصيحة و التقيد بأ حسام القانون ال سايس للمزيانية خبصوص مل

فامي يتعلق  2001ماي  22املؤرخ يف  2001لس نة  1142نقل الاعءامدات من بب اإىل بب  وآ حسام ال مر عدد 

و عدم جتاوز الاعءامدات املرصودة ودعت اإىل اس تكامل النص بملأ مورايت بخلارج واحرتام بنود املزيانية املصادق علهيا 

عداد النخبة الرايضية و اختاذ اإجراءات واحضة وموثقة تتعلق بلنفقات احملموةل عىل احلساب البنيك  املنظم ملراكز اإ

 للجامعة والعمل عىل مراجعة تدخالت الصندوق الوطين للهنوض بلأ باب والرايضة.
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بملعهد وضبط منحة تدري  احملافظة عىل التجهزيات املتوفرة يف انتظار هتيئة املس بح  وآ كدت الهيئة عىل رضورة

 رايضيي النخبة.
 

فادهتا بلإجراءات املتاذة خبصوص متويل امجلعيات الرايضية و خبصوص املنحة اليت مت رصفها لفائدة اإحدى   واإ

ها مبأ ل مرشوع هتيئة امللع  ا لثالث بملرك  الراييض بربج السدرية اذلي لكف مزيانية مجعيات الهنوض بملعاقَّي اإىل مد ِ

د ت عىل عدم تقدمي طلبات  ادلوةل مبالغ هامة والإجراءات املتاذة جتاه املسؤولَّي عن الإخاللت اليت شابته . كام شدن

عالهما بلتدابري املت ة عىل غرار مض  آ شغال هتيئة ال رضية والتعأي  يف طل  عروض واحد واإ اذة قصد عروض موهج 

من ال مر املنظم للصفقات العمومية وبنتاجئ املراجعات اليت تقوم هبا التفقدية العامة للوزارة  79تطبيق آ حسام الفصل 

لهيا بلتقرير.  خبصوص بعض املأاريع و بلإجراءات املتاذة جتاه املسؤولَّي عن الإخاللت وآ خطاء الترصف املأار اإ
 

علق بترص ف وحسابت اندي التنس بتونس مجةل من النقائص متثلت وعىل صعيد آ خر، آ برز التقرير املت

س ناد  يالء ال مهي ة الالزمة حملارض اجللسات واإ بخلصوص يف عدم احرتام دورية جلسات الهيئة املديرة للنادي وعدم اإ

ــــــام اللجان عديد املنح دون عرضها عىل الهيئة املديرة و دون وجود عقود اإسداء خدمات وعدم حتديد تركيبة و همــ

برام عقود معل مع ال عوان العاملَّي بلنادي وعدم  اخملتصة و تدخل بعضها يف تس يري النادي ، بلإضافة اإىل عدم اإ

 تسلميهم بطاقات خالص وشهادة يف ال جر الس نوي وعدم مسك دفرت خاص بل جور وملفات خاصة بل عوان.
 

برام عقود لك  معليات وتبَّي عدم اإحسام الترص ف يف ال رش يف و يف اخمل زون وسوء ظروف اخلزن وعدم اإ

آ .د مكداخيل استأهار  35ومل يمت توضيح مأ ل مبلغ  . الاستأهار وعدم تسجيل بعض الهبات العينية حبسابت النادي

 100من بنك تونس العري ادلويل واخلطوط اجلوية التونس ية.ومل يقدم النادي آ ية مؤيدات حول توظيفه ملبالغ جتاوزت 

آ .د و حول مداخيل تعديل املضارب . ولوحظ عدم اإحسام مسك كراسات تسجيل املنخرطَّي بلنادي وعدم اإخضاعها 

ة به وآ موال النادي واعءامد  لرقابة آ مَّي املال و الترص ف فهيا من قبل احملاس  مع خلط هذا ال خري بَّي آ موال خاص 

مضائه عىل آ غل  الوصولت واحلال آ نه املقاصة بيهنا وعدم اس تعامهل كنأات الوصولت حس  ال ر  قام املتسلسةل و اإ

يداع املداخيل بلبنك و يه همام متنافرة يؤدي امجلع بيهنا اإىل  يتوىل   يف نفس الوقت قبض املبالغ و التقييد احملاس ب و اإ

ةل. ة مبالغ املداخيل احملص   عدم الوثوق بصح 
 

ال  غياب الوصولت الفردية و ادلفاتر امل   ةل كام ح  تعل قة بملدعوين وبدلرو  اخلصوصية و الواثئق والتقارير املفص 

ة بملداخيل واملصاريف املرتبطة هبا دون التثبت  حول دورات التنس وبنأاط الربيدج وتضارب بعض املعطيات اخلاص 

مضاء آ مَّي املال للوصولت املتعل قة مب داخيل قاعة الرايضة من املداخيل املتأ تية من خمتلف هذه املصادر.وتبَّي عدم اإ

ِك يف الغرض وادلفرت املتعل ق مبداخيل التدليك و ذكل خالفا للفصل  من النظام  31وعدم متابعته لدلفرت املُْمس 

برام اتفاقيات مع آ خصايئ العالج الطبيعي وتسلميه وصولت جامعية بلنس بة ملداخيل  ال سايس لنادي التنس و عدم اإ

 ".Body coachوآ ةل " النادي من عـــــملية التدليك
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ة وكرثة احلفالت ذات الطابع      وآ شار التقرير اإىل عدم اإجراء استأارات بلنس بة لبعض املصاريف الهام 

عاانت مجلعيات دون موج .كام مت  س ناد هبات واإ الترشيفايت دون تبَّي  عالقهتا بنأاط النادي يف بعض احلالت واإ

فرادها حبسابي ة خاصة الوقوف عىل اإخاللت عىل مس توى املصاريف ا ة بدورة تونس املفتوحة للتنس اليت يمت  اإ خلاص 

ة ل شااص خارجيَّي بعنوان مسامههتم يف  ثبااتت بأأ هنا ورصف مبالغ هام  جناز نفقات دون تقدمي اإ من آ مه ها اإ

ويل آ و التغطية الإعالمية لدلورة دون وجود عقود مربمة معهم ، بلإضافة اإىل عدم خالص احلسام عن طريق التح

ة بعنوان  عرب صكوك تصدر لفائدهتم وعدم احلصول عىل قوامئ تثبت تسل مهم لهذه املبالغ وحتميل النادي مبالغ هام 

ل لهذه النفقات. قامة مأ دب عأاء مبناس بة ادلورة دون توضيح رضورة حتم   مصاريف ال ُك لالعبَّي واإ
 

قائص اليت تضمهنا التقرير وتاليف تكرار وقوعها وذكل وبي نت املتابعة اختاذ مجةل من الإجراءات لتدارك الن    

الء ال مهي ة الالزمة حملارض اجللسات العامة وتقدمي الواثئق املتعلقة يمن خالل العمل عىل احرتام دورية اجللسات واإ 

ام آ .د اإىل احلسابت البنكية للنادي ومسك قوامئ وسل املنخرطَّي والفصل بَّي هم35بتحويل مبلغ مجيل ٍ قدره 

التحصيل واحملاس بة مع اإخضاع املداخيل اإىل الرقابة ال لية ل مَّي املال بلإضافة اإىل وضع حد  للعالقة الأغلية 

يداع املبالغ النقدية حبساب النادي حال حتصيلها.وتعهدت الهيئة املديرة اجلديدة  للمحاس  بلنادي واحلرص عىل اإ

يالء العناية الالزمة للترصف يف الهبات وبتنظ مي طريقة حتصيل املداخيل املتأ تية من تعديل املضارب وبوضع بإ

وصولت فردية ودفاتر خاصة بملدعوين وبدلرو  اخلصوصية ، اإىل جان  الالزتام بس تعامل كن أات الوصولت 

عداد تقارير خاصة بك  دورة  بصفة منتظمة حس  آ رقام متسلسةل والفصل بَّي همام القبض والتقييد احملاس ب وبإ

مها النادي.ين   ظ 
 

ولس تكامل جمهود الإصالح آ كدت الهيئة عىل رضورة عرض مجيع املسائل ذات الصبغة الإدارية واملالية   

س ناد منح غري مصادق علهيا وعدم امجلع بَّي منح  عىل مصادقة الهيئة املديرة قصد تاليف القرارات الانفرادية وعدم اإ

تركيبة وهمام اللجان اخملتصة وحتيَّي النظام ادلاخيل للنادي وتفادي  التنقل وخالص نفقات التنقل. ودعت اإىل حتديد

برام عقود شغل مع ال عوان العاملَّي  عالمية مندجمة للترص ف يف  بهتدخل رمساء اللجان يف اإ واقتناء تطبيقة اإ

د ت الهيئة عىل حسام الترص ف فيه.كام شدن رضورة آ ن  ال جور وحتيَّي وتنظمي ملفات ال عوان وتنظمي ال رش يف واإ

صة للخزن وُك املواد املوجودة مباازن النادي وعىل اختاذ الإجراءات الالزمة لإحسام  يأمل اجلرد ُك ال ماكن اخملص 

برام العقود  الترص ف يف اخملزون وحتسَّي ظروف اخلزن بلإضافة اإىل التقي د بلنصوص اجلاري هبا العمل فامي يتعل ق بإ

من النظام ال سايس المنوذيج للجامعات الرايضية  83امات والعقود والفصــل من جمةل  الالزت  476وخاصة الفصل 

ــــــــــة. وآ وصت الهيئة كذكل بحرتام مبدآ  حسن الترص ف وتوثيق العال قة بَّي النادي واملتعاملَّي معه ال وملبيـ 

طار تنظميي داخيل لتو  صدار بطاقات اخنراط تساعد عىل مراقبة مراتدي القاعة ووضع اإ أ طري نأاط العالج اإ

ضفاء مزيد من الأفافية عىل  الطبيعي ودعت آ يضا اإىل اختاذ الإجراءات الالزمة قصد اإحسام الترص ف يف النادي واإ

عداد تقارير منفردة لك  نأاط وتوفري ُك  الواثئق املؤي دة   صاريف.املو  لمداخيللُك  آ نأطته بإ
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س ناد املنح واعءامد معايري يف الغرض يمت ضبطها مس بقا آ وصت الهيئة مبزيد تنظمي معلية اإ ومن انحية آ خرى 

س ناد التس بقات والتأ ك د من الترصحي بك ال جور واملنح دلى الصندوق الوطين للضامن الاجءامعي  وتنظمي معلية اإ

ودعت اإىل مزيد  وكذكل مزيد تنظمي معلية الرصف خالل التظاهرات الرايضية اليت يأارك فهيا النادي آ و ينظمها. 

نظمي معلية التعاقد مع املدربَّي واملرتبصَّي اكلتنس يق مع الوزارة امللكفة بلأ باب والرايضة خبصوص تسوية الوضعية ت 

حسام مسك الواثئق املتعل قة هبا والعمل عىل حسن الترصف يف  ىل تعممي الاستأارات وطلبات ال مثان واإ اجلبائية واإ

العالقة مع الالعبَّي واملدربَّي واكفة ال طراف املتدخةل يف آ ي   آ موال النادي. كام آ كدت الهيئة عىل رضورة توضيح

 نأاط خيص  النادي من خالل اعءامد التفاقيات والعقود و توثيق العمليات املتعلقة بلنادي وتفعيل املنافسة. 
 

 وقد آ قر  جملس الهيئة الإس مترار يف متابعة هذا امللف.
 

 نتاجئ املتابعة الثانية:
تايل نتاجئ املتابعة الثانية لتقرير دائرة احملاس بات حول ترص ف املعهد العايل للرايضة والرتبية يلخص اجلدول ال 

 :البدنية بقرص السعيد
 

 موضوع التقرير

 الثانيةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

العدد امجليل 

للنقائص اليت مت 

 تداركها

 

 

 

 

 

النس بة امجللية 

 لالإصالح

 

 

 قرار جملس الهيئة

النقائص  عدد

 املس تخرجة

 

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد التوصيات 

املتبقية من 

 املتابعة السابقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

 

 

عدد التوصيات 

 املتبقية للمتابعة

 

 

نس بة الإصالح % 

 ه املتابعةخالل هذ

 

 

الترصف يف املعهد العايل 

للرايضة والرتبية البدنية 

 بقرص السعيد
 مواصةل املتابعة ℅33 6 ℅8 12 1 13 13 18

        

ما يف معلية الإصالح.ومشلت التدابري  ل الهيئة خالل هذه املتابعة تقد  اليت رشع يف اإجنازها  ومل تسج 

قرار تفعيل دور اجمللس العلمي و والتعه د برتكــــزي بيق املنظومات و بخلصوص تركزي منظومة جداول ال وقات  لفت اإ

نظر الإدارة العامة للرتبية البدنية والتكوين والبحث اإىل رضورة ضبط املضامَّي البيداغوجي ة وحتديدها بصفة منتظمة 

ضافة  اإىل تلكيف مسري  رايضة مبت ابعة ملف الرتبصات عىل مس توى مجيع ال قسام ويف خمتلف الاختصاصات اإ

والإرشاف عىل معلية كراء الفضاءات الرايضية بملؤسسة وفقا لتعريفات اخلدمات املعمتدة بقرار الس يد وزير 

 الأ باب والرايضة.
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صدار آ مر يتعلق بتنقيح الهيك التنظميي للمعاهد العليا للرايضة       ومت التعهد مبواصةل جمهود سد الأغورات واإ

وبتنظمي استأارة للتدقيق يف السالمة املعلوماتية ،  وبلعمل عىل اإحداث وحدة حبث يف الاقتدار  والرتبية البدنية

الراييض وكذكل بتسوية وضعي ة املدر سَّي اذلين جيمعون بَّي معلهم بملعهد والتدري  الراييض آ و الإعداد البدن 

 ببعض الفرق الرايضية.
 

 وزارة الس ياحة   .17

  نتاجئ املتابعة ال وىل:
 

تولت الهيئة دراسة التقرير السابع والعرشين دلائرة احملاس بات يف جزئه املتعل ق برشكة ادلراسات والتمنية 

لسوسة الأاملية و تقرير هيئة الرقابة العامة ل مالك ادلوةل والأؤون العقارية حول رشكة "رآ   الرمةل" وانهتت اإىل 

 النتاجئ املبينة بجلدول التايل:

 

 موضوع التقرير
دد النقائص ع

 املس تخرجة

 عدد النقائص اليت

 مت  تداركها

 

عدد النقائص اليت مت  تقدمي 

 توصيات بأأ هنا

نس بة الإصالح 

 والتدارك

 

 ℅21 22 6 28 رشكة ادلراسات والتمنية لسوسة الأاملية

 ℅57 3 4 7 رشكة " رآ   الرمةل " 

 ℅26 25 10 35 اجملموع

 

جناز   آ برز التقرير املتعلق برشكة ادلراسات والتمنية لسوسة الأاملية خبصوص اإجناز الاستامثرات حمدودية نس بة اإ

وتراجع نتاجئ  2015 -2007الربانمج املتعل ق بلرتقاء مبس توى خدمات الرشكة وحتسَّي مؤرشات آ نأطهتا خالل الفرتة 

ل  جناز اجملمع السكين بلنادي  2010-2007الفرتة  % س نواي خالل 35الاس تغالل مبعد  و تسجيل عدة اإخاللت يف اإ

عادة هتيئة اندي القولف وتوس يعه واللجوء لالتفاق املبارش لقتناء جتهزيات. جناز آ شغال اإ  البحري ويف اإ
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ر العام و لوحظ يف ما يتعلق بنفقات التس يري، انتفاع الرئيس املدير العام للرشكة و كذكل الرئيس املدي 

 2008آ د بعنوان سنيت  15آ .د ورصف منح بقمية  3.7آ .د و  3.9السابق مبنحة بدون موج  بلغت عىل التوايل 

لفائدة آ عضاء اللجنة ادلامئة للتدقيق يف غياب نص قانون وعدم ضبط رشوط التسمية يف اخلطط  2009و

س ناد خطط وظيفية غري مدرجة ضافة  اإىل منح بعض  الوظيفية والإعفاء مهنا مما نتج عنه اإ بلهيك التنظميي ، اإ

ْت قميهتا امجللية  دينار وذكل خالفا ملقتضيات النظام ال سايس اخلاص  27.699ال عوان قصاصات وقود ساو 

بأ عوان الرشكة وعدم تطابق مبلغ املنح املس ندة اإىل بعض ال عوان مع ما جاء بلنظام ال سايس مما ترت  عنه حتم ل 

آ .د يف الس نة .كام تبَّي تعه د الرشكة بنفقات لفائدة  هجات آ خرى و بنفقاٍت قميهتا  5ضافية بـ الرشكة لتساليف اإ 

جناز بعض النفقات دون عرض ملفاهتا بصفة مس بقة عىل اللجنة ادلاخلية 587 عامل املنافسة يف شأ هنا و اإ آ .د دون اإ

د.  للصفقات ودون اإصدار آ ذون بلزتو 
 

من عدد % 96فقد آ برز التقرير تأ مَّي احلرفاء من جنس يات آ وروبية حلوايل آ ما عىل مس توى تمنية املوارد،  

و عدم تطبيق الزايدة الس نوية يف  % 8مسافات اللع  يف حَّي آ ن هذا الصنف من احلرفاء ل يــــــمثل سوى 

ة س نوات فضال عن جتاوز عدد قوارب الصيد الراس ي 9معلوم اإرساء سفينة مس تغةل مكطعم عامئ منذ آ كرث من 

بمليناء للعدد املنصوص بكرا  رشوط لزمة ميناء القنطاوي وعدم اختاذ آ ي اإجراء محلل رشكة القنطاوي للادمات 

ة بذمهتا والبالغة يف موىف س نة   51:  2010البحرية املس تلزمة لورشة اإصالح السفن عىل خالص ادليون املتادل 

رساء ال  آ .د وعدم  54سفن التابعة ملركز الغوص مبا قدره حوايل آ .د ، ليتبَّي آ يضا عدم فوترة و اس تاالص معالمي اإ

ة من قبل الرشكة وانتصاب عدد من الباعة عىل جزء من املكل املس تلزم دون  اعءامد عقود الإرساء المنوذجية املعد 

آ ن تعمل الرشكة عىل احلصول عىل موافقة الوزارة املعنية حىت يتس ىن لها توظيف مقابل الإشغال واس تاالصه 

 بارها صاحبة لزمة ميناء القنطاوي.بعت 
 

من  % 28وتبَّي غياب الأفافية يف بيع املقامس واملساكن الفردية املنجزة بتقس مي النخيل وعدم تقدمي 

املنتفعَّي مبقامس مطال  اقتناء من بيهنم آ فراد من عائةل رئيس امجلهوري ة ال س بق وتبَّي  آ ن  "الرشكة"  قبلت بتنازل 

بنة آ خ الرئيس ال س بق حولهتام بعضهم كتابيا عن امل قامس اخملصصة هلم لفائدة آ شااص آ خرين كام مت تسويغ شقتَّي لإ

هذه ال خرية اإىل شقة واحدة ذات طابقَّي دون ترخيص من "الرشكة".وقصد تسوية الوضعية، بعت الرشكة اإىل 

ر حبوايل آ .د وهو ما آ دى اإىل حرمان الرشكة من مداخيل ت 192املتسوغة الأقتَّي مببلغ قدره  آ .د.  137قد 

 آ .د.  34,5بلإضافة اإىل عدم اس تاالص ما ختدل  بذمة املأرتية بعنوان التسويغ وقدره 
 

ولوحظ آ نه خالفا ل حسام جمةل الهتيئة الرتابية والتعمري مسحت الرشكة مبقتىض شهادة ختصيص لفائدة وزارة  

قامة بناية ملركز ال من عىل جزء من املنطقة اخل َّضاء التابعة ل حد التقاس مي كام مكنت مالكة مقسم من ادلاخلية بإ

جزء من املنطقة اخلَّضاء رشعت املنتفعة يف بناء مسكن عليه.ومت تسويغ حمل لفائدة ادليوان الوطين للربيد منذ 

ومن .آ .د س نواي 18و  14املعلوم ما بَّي  د يف حَّي ضبطت وثيقة داخلية هذا 500مبعَّي كراء قدره  1984س نة 
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مأ وى مت  وضعها عىل وجه الكراء منذ س نة  3رى مل حترص الرشكة عىل تفعيل املنافسة يف اس تغالل هجة آ خ

لفائدة نقابة املالكَّي املأرتكَّي و مل تسع لتعديل معَّي كراء حمل  مسوغ لفائدة ادليوان الوطين للصناعات  2000

ة جتاه الرشك رة التقليدية.وكأف التقرير آ يضا عن آ مهية ادليون املتادل  غة للمحالت التجارية واملقد  ة الفرعية املسو 

قرار التخفيض يف معينات كراء احملالت بنس بة  5حبوايل  وذكل فضال عن عدم تكوين  % 50م.د بلرمغ من اإ

رة حبوايل  رات بعنوان مس تحقاهتا دلى  "الرشكة الزنلية والس ياحية مبرىس القنطاوي" املقد  م.د ودلى  5مدخ 

 آ .د و ودلى صاح  مطعم .  717بقمية  صاح  حمالت جتارية

 

خمزان يمت  34ويف ما يتعلق بلترصف يف املمتلسات ،آ شار التقرير اإىل آ ن اخملازن اليت متتلكها الرشكة وعددها    

اس تغالل آ غلهبا دون مقابل من قبل الرشكة الزنلية والس ياحية مبرىس القنطاوي و نقابة املالكَّي بلرمغ من وجود 

آ .د خصص جملاهبة آ شغال  832بـ  2011آ و رشاء يف شأ هنا بلإضافة اإىل وجود رصيد بلغ يف شهر سبمترب  طلبات كراء

عادة ترتيبه. هناء مرشوع النخيل مل تسع الرشكة لإ  اإ
 

 10,2وبينت املتابعة اختاذ مجةل من التدابري متثلت بخلصوص يف الرتفيع يف بجم الاستامثرات املنجزة اإىل ما قميته 

برام عقد تأ مَّي بلنس بة لسامل املرشوع املتعلق م.د وا لعمل عىل اس تقطاب املزيد من حرفاء القولف و امليناء و اإ

مضاء آ ذون الزتود املتعلقة بلصفقات آ و الاستأارات بعـد  عادة هتيئة اندي القولف وتوس يعه والرشوع يف اإ بأ شغال اإ

متام فتح العروض و فرزها و آ خذ القرار من طرف اللجنة ا دلاخلية للصفقات آ و جلنة الصفقات ، عالوة عىل السعي اإ

يف توس يع املنافسة لقتناء التجهزيات و املعدات اخلاصة مبلع  القولف.وتوىل الرئيس املدير العام السابق للرشكة 

قرار عرض مبلغ املنحة امل  3.750تسديد مبلغ  س ندة دينار لفائدة الرشكة الزنلية و الس ياحية مبرىس القنطاوي ومت اإ

عداد  ل عضاء جلنة التدقيق عىل اجللسات العامة الس نوية للرشكة و رصفها بعد املصادقة علهيا ورشعت الرشكة يف اإ

نصوص لضبط رشوط التسمية يف اخلطط الوظيفية ، كام آ قرن جملس الإدارة متتيع املديرين التابعَّي للمقر حبصة شهرية 

دراج 200من البزنين قدرها   هذا الامتياز العيين بتفاقية املؤسسة.  لرتا يف انتظار اإ
  

وتسعى الرشكة من خالل حضور بعض الصالوانت اخملتصة يف ميدان القولف ملزيـد التعريف هبذا املنتوج و 

اس تقطاب حرفاء من جنس يات آ س يوية و آ مريكية و ذكل بعقـد لقاءات معل مع واكلت ال سفار اليت تتعامل مع هذه 

رساء السفينة املس تغةل مكطعم عامئ اإىل غاية ال سواق ، و مت اس تا وفوترة الزايدة الس نوية  31/12/2011الص معالمي اإ

كام مت رفع قضااي ضد القوارب الإضافية الراس ية بدون موج  و اإصدار آ حسام اس تعجاليه بخلروج يف  %5بنس بة 

 شأ هنا مما آ دى اإىل تقليص عدد قوارب الصيادين الراس ية.
 

 31/12/2012مت حتديد الرصيد املتادل بذمة رشكة القنطاوي للادمات البحرية اإىل غاية  ومن انحية آ خرى، 

آ لف دينار. ومعلت الرشكة عىل تدارك  57آ لف دينار ومتت جدوةل هذه ادليون واس تاالص جزء مهنا  93مبا قدره 

رساء السفن التابعة ملركز الغوص بب التفاوض مع املتسوغ كام رشعت الإخالل املتعلق بعدم فوترة واس تاالص معالمي اإ
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يف اعءامد عقود الإرساء المنوذجية من خالل املنظومة الإعالمية التابعة للميناء وتعمل عىل دراسة الإمسانية القانونية 

لس تاالص معالمي الانتصاب من الباعة لفائدهتا عوضا عن امللكية املأرتكة.واعمتدت الرشكـة يف تسويقها للمخزون 

الن عرب الصحف عىل معلية البيـع بملزاد مع حتديد سعر الافتتاح و التفويت لعارض السعر ال فضـل ومتت العقاري الإع

عـادة بيع املقسمـات اليت مت التنازل عهنا بل مثـان احملينة و احملددة مـن طرف الإدارة العامة مع مراجعة آ سعار البيع  اإ

و  2011يت مت وضعها عىل ذمة رئيس امجلهورية السابق سنيت التفويت يف بعض املقامس الو  %10سنـويـا بزايدة 

 بل سعار املعمـــــــول هبا و احملينة وتسجيل البعض ال خـر مبخزون الرشكة. 2012
 

ومت اختاذ اإجراءات لتحسَّي اس تغالل احملالت عن طريق تعديل سعر كراهئا آ و التفكري يف التفويت فهيا وقامت 

م د من ادليون املتادلة بذمهتا لفائدة رشكة سوسة الأاملية .كام مت اس تاالص جزء  1,5لغ الرشكة الزنلية بتسديد مب

هام من ادليون املتادلة بذمة صاح  احملالت الثالثة يف انتظار اس تاالص مبلغ فوائد التأ خري وكذكل الأأ ن بلنس بة 

طار تسوية وضعية اخملازن تعه دت الرشكة بوضع اخملازن املس تغةل من اإىل ادليون املتادلة بذمة صاح  مطعم.ويف اإ

طرف الرشكة الزنلية عىل ذمهتا و مت التفويت يف البعض مهنا لفائدة ماليك الأقـق و احملالت التجارية و تسويغ الفضاء 

يق املس تغل من طرف نقابة املالكَّي املأرتكَّي لفائدة هذه ال خرية وتعزتم الرشكة القيام بعملية جرد لبقية اخملازن بلتنس  

دارة امللكية املأرتكة لتحديد اخملازن الراجعة لها واخملازن ذات امللكية املأرتكة بلإضافة اإىل ا لرشوع يف اإجناز مع اإ

العمودي للمحطة الس ياحية مبرىس القنطاوي مبا س ميكن من حترير حمارض التسلمي وتسوية آ رصدة التقس مي ال فقي و 

 املدخرات. 
 

ــ ــود الإصــالح والت ــرانمج ولســ تكامل جمه جنــاز ب ــت اإىل مواصــةل املســاعي قصــد الإرساع يف نســق اإ دارك دع

الاستامثرات والرتفيع يف نتاجئ الاس تغالل ودعـت كـذكل اإىل حتديـد املسـؤوليات خبصـوص الإخـاللت املسـجةل عـىل 

عـادة هتيئـة اندي القولـف وتوسـ يعه وكـذكل يف جمـ جنـاز آ شـغال اإ جناز اجملمع السـكين بلنـادي البحـري و اإ ال مس توى اإ

الرشاءات مؤكدة عىل رضورة احرتام الرتاتي  اجلاري هبا العمل.كام آ وصت الهيئة مبدها مبا يفيـد اسـ تاالص بيق املبلـغ 

املتادل بذمة الرئيس املدير العـام السـابق ومبصـادقة اجللسـة العامـة عـىل لطـة  ضـبط ورصف املـنح لفائـدة ال عـوان 

صــوص املتعلقـة بضـبط رشوط التسـمية يف اخلطـط الوظيفيـة الــيت مت ومبواصـةل املسـاعي قصـد اس تصـدار وتفعيـل الن

عدادها و بتحيَّي النظـام ال سـايس ل عـوان الرشـكة واحلصـول عـىل موافقـة سـلطة الإرشاف واملصـاحل املعنيـة برئاسـة  اإ

فادهتا مبا مت خبصـوص الوضـعيات  س ناد حصص وقود شهرية لفائدة آ عوان املقر مع  اإ السـابقة احلكومة قبل تفعيل قرار اإ

 واليت تعترب خمالفة للرتاتي  اجلاري هبا العمل.
 

د ت الهيئـة عـىل رضورة اسـرتجاع قميـة النفقـات املنجـزة لفائـدة الغـري وتفـادي مثـل هـذا الترصـف يف    كام شدن

بلعقـد   املس تقبل و اس تاالص بيق املبالغ املتادلة بذمة رشكة القنطاوي للادمات البحرية والتقيد بللزتامات املضـمنة

رساء السفينة املس تغةل مكطعـم  طت فهيا الرشكة بعنوان الزايدة الس نوية يف معالمي اإ وكذكل اس تاالص املداخيل اليت فر 
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رة بـ  آ .د  ومواصـةل املسـاعي للتقيـد بعـدد القـوارب الراسـ ية املنصـوص عليـه بكـرا  الرشـوط و مـدها  19عامئ واملقد 

 .مبعطيات حول تطوير مداخيل وحدة القولف
 

وطلبت الهيئة من الرشكة حتديد مسؤولية ال شااص املتس ببَّي يف الَّضر الناجت عن عدم فوترة و اس تاالص  

رساء السفن التابعة ملركز الغوص واسرتجاع املبالغ املفرتض اس تاالصها هبذا العنوان و موافاهتا بنتاجئ املساعي  معالمي اإ

معالمي الانتصاب من الباعة لفائدهتا عوضا عن امللكية املأرتكة .ودعت املتعلقة بدراسة الإمسانية القانونية لس تاالص 

آ يضا اإىل حتديد املسؤوليات خبصوص التجاوزات املتعلقة بتنازل بعض آ فراد عائةل رئيس امجلهوري ة ال س بق كتابيا عن 

اليت متت عىل سبيل املقامس اخملصصة هلم لفائدة آ شااص آ خرين وكذكل خبصوص الإخاللت املتعلقة بعملية البيع 

فادة مبأ ل القضية املرفوعة يف الغرض.  التسوية ودون اس تاالص ما ختدل  بذمة املأرتية بعنوان التسويغ مع الإ
 

ولنئ سلت الهيئة مساعي الرشكة لس تاالص جزء من ديوهنا ورشوعها يف اختاذ التدابري الَّضورية لتطوير 

رصدة املدخرات ،فقد آ كدت عىل مواصةل اجلهود قصد تسوية هذه مداخيلها بعنوان اس تغالل احملالت و تسوية آ  

لهيا لحقا.  الوضعيات ومدها بلنتاجئ اليت سيمت التوصل اإ
 

آ ما  عىل مس توى رشكة "رآ   الرمةل" ،ويه رشكة مصادرة تعمل يف جمال التمنية الس ياحية والبعث العقاري 

آ مر يف تغيري صبغة قطعة آ رض فالحية جبربة اإىل آ رض صاحلة ،فقد آ شار تقرير الرقابة املنجز بأأ هنا اإىل اس تصدار 

لالس تغالل يف اجملال الرتفهييي والس يايح دون احرتام الرتاتي  والرشوط املنظمة لهذه العملية من ذكل غياب املوافقة 

مهي ة عاملي ة الرصحية للواكةل الوطنية محلاية وهتيئة الرشيط الساحيل وتصنيف هذه ال رض مضن املناطق الرطبة ذات آ  

ة تأك   وفق التفاقية ادلولي ة "رمسار" بلإضافة اإىل اعتبار منطقة "رآ   الرمةل" منطقة ذات خصائص طبيعية ممتزي 

ر فهيا البناء تعادل  ة وآ ن  مسافة الرتاجع احملج  م انطالقا من حدود املكل العمويم البحري معال  100منظومة بيئي ة هأ 

ـمنلت مسؤولية هذه التجاوزات اإىل وزيرين سابقَّي الهتيئة الرتابية والتعمري. و ةل  من جم 25مبقتضيات الفصل  قد ح 

 ومسؤول سابق عن اإحدى املؤسسات العمومية.
 

س ناد الرشكة التونس ية للبنك قرضا  كام كأف التقرير عن عديد التجاوزات عىل مس توى اإجراءات ومراحل اإ

قامة مرشوع س يايح مندمج  مليون 12,6لفائدة رشكة"رآ   الرمةل" بقمية  دينار لمتويل اقتناء العقار املزمع اس تغالهل لإ

ه خبري  س ناد القرض دون توف ر تقرير اختبار معد  من البنك آ و بطل  منه والاعءامد عىل تقرير آ عد  متث ل آ مه ها يف اإ

س مي الرهن الاختياري من ادلرجة قامت الرشكة بختياره و حتويل مبلغ القرض لفائدة البائع قبل مد  البنك مبا يفيد تر 

ال وىل لفائدته فضال عن عدم اختاذ البنك آ ي ة اإجراءات قصد اس تاالص ال قساط اليت حل  آ جل دفعها والتساهل مع 

ــمنلت مسؤولي ة هذه الإخاللت اليت  دماج الفوائض التعاقدي ة.وح  برام عقود تمكيلية تتعلق بإ الرشكة املدينة من خالل اإ

 من اجملةل  اجلنائية اإىل عدد من املسؤولَّي السابقَّي بلبنك. 96طائةل الفصل تندرج حتت 
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ومبناس بة املتابعة ال وىل لهذا التقرير،اطلعت الهيئة عىل اختاذ عدد من الإجراءات متثلت يف تعيَّي مترص ف  

حاةل نساة من التقرير اإىل امللكف العام لزناعات ادلوةل و  صدار ال مر عدد قضايئ لالإرشاف عىل الرشكة واإ  2957اإ

لغاء ال مر اذلي مت مبوجبه تغيري صلوحية قطعة ال رض املزمع اجناز  2013جويلية  10مؤرخ يف  2013لس نة  املتعل ق بإ

املرشوع علهيا.وتبَّي  للهيئة آ ن  الرشكة التونس ية للبنك مل تبادر بختاذ الإجراءات الالزمة عىل مس توى الرقابة ادلاخلية 

لهيا آ عاله.فامي يتعل ق بإ   س ناد القروض واس تاالصها ومل تتاذ اإجراءات ضد  املسؤولَّي عن التجاوزات املأار اإ
 

س ناد القروض   ولس تكامل جمهود الإصالح، دعت الهيئة مصاحل الرشكة التونس ية للبنك اإىل مزيد تنظمي معلية اإ

اءات التعامل مع احلرفاء من انحية وخاصة الهامة مهنا وذكل حفاظا عىل مصاحل البنك من انحية وقصد توحيد اإجر 

ليه بلتقرير و مزيد  س ناد القرض املأار اإ ىل اختاذ الإجراءات الالزمة خبصوص املسؤولَّي املتدخلَّي يف اإ آ خرى واإ

حتصَّي البنك من اخملاطر بوضع الإجراءات الَّضورية عىل مس توى الرقابة ادلاخلية مع التأ كيد عىل اس تاالص 

لغاء تغيري صيغة ال رض فضال  عن رضورة  2013لس نة  2997الاعتبار ال مر عدد مس تحقاته مع ال خذ بعَّي  املتعل ق بإ

 اختاذ الإجراءات ضد  املسؤولَّي اذلين ثبتت مسؤوليهتم يف التقصري يف اس تاالص مس تحقات البنك يف الإبن.
 

فادة كام متت دعوة هيئة الرقابة العامة ل مالك ادلوةل ملتابعة امللف عىل مس توى امللك ف العام لزناعات ادلوةل واإ

لهيا لحقا.الهيئة بلنتا  جئ اليت يمت التوصل اإ
 

 نتاجئ املتابعة الثانية:
ة لوزارة الس ياحة خبصوص بعض آ وجه الترصف يف املندوبية اجلهوية   مشلت املتابعة الثانية تقرير التفقدية العام 

 للس ياحة بتوزر مثلام يربزه اجلدول التايل:
 

 تقريرال   موضوع

 الثانيةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

 

العدد امجليل 

للنقائص اليت مت 

 تداركها

 

 

 

النس بة امجللية 

 لالإصالح

 

 

قرار جملس 

 الهيئة

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

 

 

عدد التوصيات املقدمة يف 

 ضوء املتابعة ال وىل

 

 

عدد التوصيات 

املتبقية من 

 املتابعة السابقة

 

 عدد التوصيات

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

 

عدد التوصيات 

 املتبقية للمتابعة

 

 

 

نس بة الإصالح % 

 خالل هذه املتابعة

 

 

 

 

املندوبية اجلهوية للس ياحة 

 ℅70 14 ℅40 6 4 10 10 20 بتوزر
مواصةل 

 املتابعة
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ية للس ياحة مبقتىض ال مر آ ظهرت نتاجئ متابعة هذا التقرير بخلصوص ضبط الهيلكة اخلاصة بملندوبيات اجلهو و 

عداد جدول يضم قامئة املأاريع املنصوص علهيا بدلفرت احملاس ب اخملصص  2010جويلية  05املؤرخ يف  1962عدد  واإ

جناز املأاريع عءامدات واملقررات املتعلقة هباوالا 1987حلساب حامية املواقع ال ثرية منذ س نة  عداد جذاذة ملتابعة اإ . ومتن اإ

حساب حامية املواقع الس ياحية وتعمميها عىل املندوبيات اجلهوية مع التأ كيد عىل احرتام قواعد الترص ف يف املموةل من 

املزيانية وعىل رضورة خمت اكفة املأاريع املنجزة بلإضافة اإىل تطوير منظومة جديدة لإحصائيات الوافدين والليايل املقضاة 

 وع يف اس تغاللها.حس  اجلنس يات و تركزيها بك املندوبيات والرش 
 

ونظرا لتواصل هجود ُك  من املندوبية وادليوان الوطين التونيس للس ياحة قصد تنفيذ برانمج الإصالح فقد مت  

قرار مواصةل متابعة هذا التقرير مع التأ كيد عىل رضورة ترسيع نسق الاجناز واختاذ الإجراءات الالزمة لس تكامل  اإ

 الإصالحات املس توجبة.
 

 ابعة اخلامسة:نتاجئ املت
 

يلخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة اخلامسة لتقرير التفقدية العامة لوزارة الس ياحة حول بعض آ وجه الترصف 

 برشكة الرتفيه الس يايح:
 
 

 موضوع التقرير

  اخلامسةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

 

 

العدد امجليل 

للنقائص اليت مت 

 تداركها

 

 

 

 

 

النس بة امجللية 

 صالحلالإ 

 

 

 قرار جملس الهيئة

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

 

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد التوصيات 

املتبقية من 

 املتابعة السابقة

 

عدد التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

 

عدد التوصيات 

 املتبقية للمتابعة

 

 

 

نس بة الإصالح % 

 خالل هذه املتابعة

 

 

 

 

الترصف يف رشكة الرتفيه 

هناء املتابعة ℅97 31 ℅75 1 3 4 13 32 الس يايح  اإ

 

ثر املتابعة الرابعة للملف وبقرتاح من الهيئة وموافقة جملسها عقد جلسة مع ممثلَّي  ىل آ نه مت عىل اإ وجتدر الإشارة اإ

صالح بلتنس يق مع مصاحل عن رشكة الرتفيه الس يايح آ فضت اإىل تعه د املسؤولَّي بحلرص عىل اس تكامل معلية الإ 

 وزارة الإرشاف.
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وبي نت املتابعة اخلامسة اسرتجاع املبلغ املتادل بذمة املدير العام السابق وتقدم الرشكة لك من وزارة الإرشاف 

ام آ د مكنح توازن يمت رصفها عىل مراحل ، ك 930ووزارة املالية مبقرتح لتسوية وضعيهتا املالية يمتثل يف متكيهنا من مبلغ 

عداد آ دةل  الإجراءات بعد تسوية تلمك الوضعية.  حصل التعهد بتنظمي الترصف واإ
 

هناء متابعة هذا امللف مع دعوة الإدارة العامة اإىل مزيد احلرص عىل تسوية وضعية الرشكة  وقد آ قرن جملس الهيئة اإ

ة لوزارة الس ياحة مبواصةل  التأ ك د من اس تكامل التدابري املرشوع يف بلتنس يق مع وزارة الإرشاف وتلكيف التفق دية العام 

فادة الهيئة بنتاجئ ذكل لحقا.   تنفيذها واإ

 

 كتابة ادلوةل للتمنية والتعاون ادلويل   .18

 نتاجئ املتابعة ال وىل: 
انهتت دراسة تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول للمصاحل العمومية حول التفق د املعمق خملتلف آ وجه الترص ف  

  الهنوض بلستامثر اخلاريج اإىل النتاجئ املبينة بجلدول التايل:لواكةل

 موضوع التقرير
عدد النقائص 

 املس تخرجة

 عدد النقائص اليت

 مت  تداركها

 

عدد النقائص اليت مت  تقدمي 

 توصيات بأأ هنا

نس بة الإصالح 

 والتدارك

 

 ℅60 18 27 45 واكةل الهنوض بلستامثر اخلاريج

    

ير مجةل من النقائص تعل قت بجلوان  التنظميية ونظام املعلومات بلترصف املايل واحملاس ب وبلترصف وآ برز التقر 

 يف املوارد البرشية والرشاءات والصفقات وبنأاط اس تقطاب الاستامثر اخلاريج.
 

ها التنظميي بلغت ومكنن تقيمي اجلوان  التنظميية ونظام املعلومات بلواكةل من معاينة عديد الأغورات هبيلك    

دخال حتويرات جزئية عىل التنظمي الفعيل للعمل بلإدارات القطاعية عىل حنو خمالف ملا هو منصوص  %50حوايل  واإ

طار وعدم  ىل وقانون اإ د وشامل خملتلف آ وجه الترصف واإ عليه بلهيك التنظميي وافتقار الواكةل اإىل دليل اإجراءات موح 

 عدم عرض التسميات يف اخلطط الوظيفية وبرانمج الانتداب الس نوي عىل وجود جذاذات وظائف بلإضافة اإىل

دراج متابعة تقارير مراجع احلسابت وتقارير هياُك التدقيق ادلاخلية واخلارجية كنقاط  سة وعدم اإ آ نظار جملس املؤس 

دار  فراد وظيفة مراقبة الترصف هبيك مس تقل اتبع مبارشة لالإ ة العامة صل  الهيك قارة جبدول آ عامهل.وتبَّي عدم اإ

س نادها اإىل وحدة التدقيق ومراقبة الترصف فضال عن اقتصار الوحدة املذكورة عىل مراقبة تنفيذ مزيانية  التنظــــميي و اإ

 الواكةل والإجراءات املتعلقة به دون غريها .
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حداهثا ولوحظ آ يضا عدم اجءامع اللجنة الاستأارية دلمع وتطوير الاستامثر اخلاريج سوى مرتَّي فق ط منذ اإ

ونقص املوارد البرشية املوضوعة عىل ذمة وحدة التنظمي والربجمة والإعالمية وعدم اس تغالل التطبيقة  1996س نة 

املتعلقة بلترصف يف خمزون الوسائط الإشهارية ، عالوة عىل عدم توفر دليل اس تعامل تطبيقة خالص ال عوان 

مبالغ املنح الراجعة لل عوان بطريقة غري مطابقة ملا هو منصوص عليه وحمدودية جمالت الترصف اليت تغطهيا وترس مي 

 بلنظام ال سايس اخلاص بأ عوان الواكةل.
 

آ ما عىل مس توى الترصف املايل واحملاس ب،فقد آ شار التقرير اإىل عدم استأارة الإدارات الفنية املعنية بلرتوجي  

عداد مرشوع املزيانية وعدم عر  ض هذا املرشوع عىل آ نظار جملس املؤسسة وآ يضا عدم تضمنه العام والقطاعي عند اإ

التقديرات اخلاصة بملوارد اذلاتية املتوق عة بعنوان عائدات الاستأهار املتأ تية من تنظمي منتدى قرطاج لالستامثر و عدم 

دارة بلإضافة اإىل  تأ شري امللكف مبتابعة تنفيذ املزيانية عىل آ ذون الزتود وعدم مسك بطاقات متابعة تنفيذ مزيانية ُك اإ

عدم متابعة تقدم تنفيذ مزيانيات املمثليات بخلارج وضعف نس بة اس هتالك مزيانية الاستامثر بلواكةل.وتبَّي عدم حتيَّي 

( وعدم قيدها مضن ال صول غري املادية FIPANETدفرت جرد ممتلسات الواكةل وعدم ضبط لكفة التطبيقة الإعالمية )

اقية املربمة مع الواكةل التونس ية للتعاون الفين عىل اإجراءات دورية لإجناز مقاربة حلساْي وآ يضا عدم تنصيص التف

الواكلتَّي والواثئق احملاسبية املــــتعلقة بصيانة املقر املأرتك بيهنام . واتضح عدم القيام بلإجراءات الَّضورية لسرتجاع 

غالق املمثلية املبلغ املرمس  حبسابت الواكةل بعنوان الكفاةل املدف وعة ملاكل املبىن املسوغ مكقر ملمثليهتا بأ يساغو رمغ اإ

.كام لوحظ عدم تلكيف هيك مبراقبة النفقات املنجزة من قبل املمث ليات بخلارج  للتحق ق 2005املذكورة يف موىف س نة 

برام مكتب من مطابقهتا للرتاتي  والإجراءات املعمتدة يف اجملال وعدم تضمَّي الإجراءات مبذك رة مع ىل اإ ل بلإضافة اإ

الواكةل بباريس وروما عقدين مع مكت  مساعدة يف احملاس بة ومكت  حماماة للتعهد ببعض املهام الإدارية واملالية  يف 

 2000لس نة    1227حَّي آ ن هذه ال نأطة تندرج مضن املهام املوكوةل ملمثيل الواكةل بخلارج طبقا ملقتضيات ال مر عدد 

 ط هيلكها التنظميي.املتعلق بضب
 

وخبصوص الترصف يف املوارد البرشية، تبَّي اختاذ مجيع قرارات التدرج من طرف الإدارة العامة دون آ خذ رآ ي 

جراء الرتقيات عن طريق  اللجنة الإدارية املتناصفة واعءامد تقس مي لل سالك غري منصوص عليه بلنظام ال سايس و اإ

عادة التصنيف دون ترشيك سلطة الإرشاف  التسمية املبارشة بلختيار فضال عن تكوين جلنة صل  الواكةل للقيام بإ

ومراق  ادلوةل ويعد  هذا الإجراء مبثابة القيام بنتدابت جديدة وتسمية ممثيل الواكةل بخلارج يف خطط وظيفية غري 

أهر الثالث عرش ويف موجودة بلهيك التنظميي.ولوحظ ضعف مس توى تأ جري ال عوان ونقائص يف احتساب منحة ال 

نتاج الس نوية املعمتد فعليا وسلت نقائص عىل مس توى الترص ف يف الصندوق الاجءامعي تتعلق  حتديد سقف منحة الإ

عداد مزيانيات تقديرية س نوية . ولوحظ متكَّي  نة مبلفات املنتفعَّي بلقروض و اإ خاصة بتحيَّي واس تكامل الواثئق املضم 

حلاق دلى وزارة التمنية والتعاون وتويل  عون من خطط وظيفية يف ثالث م  ناس بات عىل الرمغ من وجوده يف حاةل اإ

الواكةل تسديد املرت  واملنح و املساهامت بعنوان التغطية الاجءامعية  لفائدته وذكل طيةل الفرتة املمتدة من اترخي 

 . 2005جانفي 1اإىل غاية  1999نومفرب 1الإحلاق يف 
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الصفقات مجةل من النقائص اليت تعلقت بخلصوص بعدم تضمن  دليل وشاب الترصف يف الرشاءات و  

الإجراءات لطرق الإعالن عن الاستأارات و ال جال املعمتدة عىل مس توى الرد وفتح العروض وفرزها وبتعيَّي 

دلاخلية فضال عن املدقق ادلاخيل للواكةل صل  اللجنة القارة للرشاءات وهو ما يتناىف واملعايري املعمتدة يف جمال الرقابة ا

عدم جتميع خمتلف الواثئق املكونة للطلبيات مضن ملف واحد حيفظ دلى مصلحة املعدات والزتود والصفقات مثلام جاء 

لنفقاٍت بعنوان رشاءات آ جنزت لفائدة وزارة التمنية  2008-2005بدلليل املذكور.كام لوحظ حتمل الواكةل خالل الفرتة 

تنظمي استأارات منفصةل لتسديد حاجياهتا بلرمغ من وجود مرشوع صفقة يف الغرض  والتعاون ادلويل وجلوهئا اإىل

برام الصفقة بلإضافة اإىل التعامل مبارشة مع  وذكل بسب  التأ خري املسجل عىل مس توى الإعالن عن طل  العروض واإ

دابري الكفيةل بتوس يع وعدم اختاذ الت 2007اإحدى الرشاكت لتصممي حمفظات لفائدة منتدى قرطاج لالستامثر دورة 

جناز وسائل تروجيية مكتوبة ومرئية . طار طل  العروض خبصوص صياغة واإ  قاعدة املنافسة يف اإ

  

وكأف تقيمي نأاط اس تقطاب الاستامثر اخلاريج عن عدم تفعيل اللجنة الاستأارية دلمع وتطوير الاستامثر 

ر برامج النأاط الس نوية اليت يمت عرضها عىل آ نظار جملس اخلاريج واجمللس الوطين للهنوض بلستامثر اخلاريج واقتصا

املؤسسة عىل آ م التظاهرات وال نأطة الرتوجيية املزمع اإجنازها وعدم ضبط آ جال قصوى لتقدمي مسات  الواكةل بخلارج 

ضافة  اإىل وجود اختالفات بَّي حمتوى الربامج الس نوية لنأاط الواكةل وم ضمون عقد مقرتحاهتا حول هذه ال نأطة ، اإ

ال هداف تتعلق خاصة بعدد ال نأطة و التصالت الواج  حتقيقها.ومل تتوفق الواكةل يف اس تقطاب استامثرات يف جمايل 

الفالحة والس ياحة وركزت يف املقابل عىل اس تقطاب الاستامثرات ال جنبية يف القطاع الصناعي وتبَّي حمدودية الإطار 

ستمثرين املأاركَّي يف املعارض مقارنة بعدد املس هتدفَّي بلإضافة اإىل عدم وضع البرشي اذلي يتوىل هممة التصال بمل 

  معايري واحضة ودقيقة لفتح املمثليات بخلارج وغلقها بلتنس يق مع سلطة الإرشاف .
 

ل الواكةل اإىل تدارك بعض النقائص التنظميية وذكل بخلصوص عرب عرض املزيانية   وآ برزت نتاجئ املتابعة توص 

دراج تقارير مراجع احلسابت وهياُك التدقيق ادلاخلية واخلارجية والتسميات يف الت قديرية عىل آ نظار جملس املؤسسة واإ

اخلطط الوظيفية وبرانمج الانتداب الس نوي كنقاط قارة جبدول آ عاملها بلإضافة اإىل الفصل بَّي همام التدقيق ادلاخيل 

مراجعة الهيك التنظميي عىل الفصل بَّي الوحدتَّي . ومت تدعمي وحدة ومراقبة الترصف، مع التعه د بلعمل مبناس بة 

طار متعاقد بداية من س نة  عداد مرشوع مزيانية س نة  2011التنظمي والربجمة والإعالمية بإ   2014والرشوع مبناس بة اإ

دراج مداخيل الاستأهار املتأ تية من تنظمي ملتقى تونس  لالستامثر مضن يف استأارة اكفة الإدارات املعنية مع اإ

سة طبق للرتاتي  اجلاري هبا العمل.ومت ضبط حاجيات املسات   مرشوع املزيانية وعرضه عىل آ نظار جملس املؤس 

بخلارج بلعءامد عىل برامج العمل الس نوية اليت تمت املصادقة علهيا من طرف جملس املؤسسة يف هناية ُك س نة و 

رساء متابعة تنفيذ ب رانمج النأاط لك ثالثية ومدى تقدم اس هتالك الاعءامدات اخملصصـــــــــة هل و التعه د بلعمل عىل اإ

توحيد طرق الترص ف يف اخلزينة مجليع املمثليات بخلارج وذكل عرب اس تصدار مذكرة معل تضبط املبلغ ال قىص للنفقة 

عرض جداول التدرج العادي عىل اللجنة وتقر  اعءامد نفس القمية القصوى للتس بقة املفتوحة بخلزينة.وتعمل الواكةل عىل 
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ل اإىل تسوية ُك  عداد قامئات التدرج كام مت التوص  الإدارية املتناصفة والتايل عن اعءامد تقس مي ال سالك عند اإ

الإشساليات العالقة خبصوص التصنيف عرب تنظمي مناظرات يف الغرض وذكل بترشيك سلطة الإرشاف ومراق  ادلوةل 

لغاء اكفة التسميات ملمثيل الواكةل وتسوية  بعض الوضعيا ت العالقة قصد مالمئهتا مع املهام املوكوةل فعليا لل عوان واإ

 بخلارج مع التعه د بتسوية بقية الوضعيات عند مراجعة الهيك التنظميي للواكةل.
 

متام مجيع م   لفات كام حرصت الواكةل عىل ضامن حضور مجيع آ عضاء اللجنة يف جلساهتا بصفة منتظمة واإ

عداد مزيانية تقديرية للصندوق الاجءامعي وعرضها عىل آ نظار جملس  القروض لل عوان املنتفعَّي وحتييهنا وتعهدت بإ

بهنا.كام مت تكوين جلنة رشاءات داخلية س نة  ل تضم يف  2012املؤسسة مع العمل عىل متابعة ُك ملفات الإحلاق يف اإ

حاةل اك فة الطلبيات اإىل وحدة مراقبة الترصف قصد التأ شري علهيا قبل اجنازها عضويهتا املدقق ادلاخيل والعمل عىل اإ

 وجتميع خمتلف الواثئق املكونة للطلبيات مضن ملف واحد. 
 

ل اإىل    برام صفقات س نوية مت من خاللها حتديد وضبط اكفة احلاجيات بصفة مس بقة مع التوص  و تول ت الواكةل اإ

جراء مراجع برام واإ نأاء هيئة عليا لالستامثر تعىن بك التقليص يف آ جال الإ ة شامةل جملةل تأجيع الاستامثر واقرتاح اإ

جوان  الهنوض بلستامثر اخلاريج مع التعه د بلتنس يق مع سلطة الإرشاف قصد حتيَّي تركيبة اللجنة الاستأارية دلمع 

وتوزيعها حس  القطاعات  وتطوير الاستامثر.ومت انتداب همند  اختصاص اإحصاء قصد حتليل املعطيات الإحصائية

طاٍر اثٍن و الرشوع بداية من س نة  يطاليا وفرنسا بإ وال نأطة حبساب ُك دوةل وتدعمي املسات  املوجودة بك من اإ

عداد تقارير تقيمي  2013 يف تصنيف املعارض والصالوانت املس هتدفة مع الالزتام مبقتضيات منظومة اجلودة فامي يتعل ق بإ

 ال نأطة الرتوجيية.
 

ولس تكامل جمهود الإصالح دعت الهيئة بخلصوص اإىل مواصةل اجلهود لسد  ما تبق ى من شغورات ومراجعة 

سة و وضع دليل اإجراءات والعمل عىل حتديد املهام املوكوةل لل عوان  الهيك التنظميي وضامن مالمئته حلاجيات املؤس 

ارك النقص املتعلق بدورية اجءامعات اللجنة الاستأارية امللكفَّي بخلطط الوظيفية عند مراجعة الهيك التنظميي و تد

دلمع وتطوير الاستامثر اخلاريج وموافاهتا مبا مت تسجيل من نتاجئ خبصوص تكوين الهيئة العليا لالستامثر ومواصةل اجلهود 

امل تطبيقة خالص بغرض تركزي نظام معلومات مع موافاة الهيئة مبا آ جنز يف الغرض.كام آ وصت الهيئة بوضع  دليل اس تع

ال عوان وجتاوز النقص املتعلق مبحدودية جمالت الترصف اليت تغطهيا ومبواصةل املساعي بغرض دمع املوارد اذلاتية 

قراره من تدابري يف خصوص  ها مبا متن اإ والبحث عن مصادر متويلية جديدة و دمع نأاط متابعة تنفيذ املزيانية مع مد ِ

الإدارات جبداول مقارنة بَّي التقديرات والاجنازات لتربير الفوارق املسجةل و متابعة تقدم موافاة املرشفَّي عىل خمتلف 

صة لبعض فصول املزيانية عىل  تنفيذ مزيانيات املمثليات بخلارج وعرض املقرتحات اخلاصة بلرتفيع يف الاعءامدات اخملص 

ها مبا يفيد تع  سة دلراس هتا بلإضافة اإىل مد ِ ليل الفوارق اليت مت اس تنتاهجا وحتيَّي التفاقية املربمة مع آ نظار جملس املؤس 

الواكةل التونس ية للتعاون الفين يف خصوص تنظمي صيانة املقر املوحد للواكلتَّي واسرتجاع املبلغ املرمس  حبسابت الواكةل 

 بعنوان الكفاةل املدفوعة ملاكل املبىن املسوغ مكقر ملمث ليهتا بأ يساغو. 
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برام مكتب الواكةل بباريس وروما  وآ كدت الهيئة   عىل رضورة اإجياد صيغ مالمئة لتدارك النقائص املمتثةل يف اإ

ن آ مكن  اإىل الصيغ املعمتدة من قبل ممث ليات الواكةل ال خرى يف  عقدين للتعهد ببعض املهام الإدارية واملالية والرجوع اإ

جراءات اخلاص بلرشاءات و خمت الصفقة الإطارية ومدها مبا تأ ميهنا للمهام  املذكورة و اس تكامل مراحل حتيَّي دليل الإ 

يس تجد  خبصوص املصادقة عىل مرشوع النظام ال سايس مع ال خذ بعَّي الاعتبار حتسَّي مس توى تأ جري آ عوان 

طارات الواكةل ودعت اإىل مزيد العمل عىل حتقيق التطابق بَّي عقود ال هداف والتوهجات العامة لدلوةل من هجة  واإ

ج معلها الس نوي مع العقود املذكورة من هجة آ خرى ومواصةل اجلهود لس تقطاب الاستامثرات يف قطاعي الفالحة وبرام

 والس ياحة ووضع معايري جديدة لفتح املمث ليات واملصادقة علهيا من قبل سلطة الإرشاف.
 

 نتاجئ املتابعة الثالثة:

عامة للمصاحل العمومية حول املعهد التونيس للقدرة التنافس ية تولت الهيئة املتابعة الثالثة لتقرير هيئة الرقابة ال 

 يربزه اجلدول التايل: وادلراسات المكية مثلام
 

 التقرير  موضوع

 الثالثةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

 

العدد امجليل 

للنقائص اليت مت 

 تداركها

 

 

 

 

النس بة امجللية 

 لالإصالح

 

 

قرار جملس 

 الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

 

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد التوصيات 

املتبقية من 

 املتابعة السابقة

 

عدد التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

 

عدد التوصيات 

 املتبقية للمتابعة

 

 

 

نس بة الإصالح % 

 خالل هذه املتابعة

 

 

 

 

املعهد التونيس للقدرة التنافس ية 

 ℅76 47 ℅29 15 6 21 35 62 سات المكيةوادلرا
مواصةل 

 املتابعة

 

 

وقد آ برزت املتابعة تفعيل اجمللس العلمي وهيئة املديرين وجلنة القراءة والسعي اإىل مزيد احرتام دورية اجءامعاهتا 

حداث خلية خاصة مبراقبة الترصف وتفعيل دور خلية التدقيق ادلاخيل وانتداب تقين سايم يف الصيانة  الصناعية واإ

ذ وقع حتيَّي تركيبة جلنة املكتبة امللكفة بتطوير الرصيد الواثئقي  جناز آ غل  التوصيات اإ ملك ف مبلف الطاقة.وتواصل اإ

حسام الإجراءات املنظمة  دخاهل حزي التنفيذ بإ للمعهد والتعهد بتفعيل دورها ويسعى املعهد اإىل حتيَّي دليل الإجراءات واإ

النقائص املسجةل ويعمل عىل اس تكامل تركزي منظومة الترصف يف قواعد البياانت  لنأاط دائرة ادلراسات وتدارك
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رساء نظام تبادل املعطيات بَّي مصاحله واملؤسسات املزنةل بملعهد الوطين  واس تغاللها بصفة مندجمة.كام رشع املعهد يف اإ

د ال جال املتع عداد دليل اإجراءات يضبط معليات املسح وحيد ِ عداد التقارير لالإحصاء وتعهد بإ لقة مبراحل الإجناز وكيفية اإ

وحتديد همام ومسؤوليات مجيع املتدخلــــَّي و بتجديد الأ بكة الكهربئية قصد الضغط عىل اس هتالك الطاقة . ومتت 

ك برجمة اإصالح الأ بكة املائية وتركزي العدادت الثانوية وجتهزيات الاقتصاد يف املاء وتركزي تطبيقة خاصة مبتابعة اس هتال

 الهاتف وضعت يف طور الاس تعامل التجريب.
 

جناز التوصيات اليت رشع يف جتس ميها و اإىل وضع برانمج لتفعيل دوره يف  ويبقى املعهد مدعوا اإىل اس تكامل اإ

ضافية مع الهياُك والهيئات املهنية املعنية  جياد آ ليات تواصل اإ عداد ادلراسات لفائدة خمتلف املصاحل العمومية واخلاصة واإ اإ

 عمليات املسح.ب 
 

 كتابة ادلوةل ل مالك ادلوةل والأؤون العقارية  .19

 نتاجئ املتابعة الرابعة:
دارة الأؤون   مشلت املتابعة الرابعة تقرير هيئة الرقابة العامة ل مالك ادلوةل والأؤون العقارية حول الترصف يف اإ

دارة امللكية العقارية مثلام يتبَّي من اجلدول ا  لتايل:الإدارية واملالية بإ

 

 موضوع التقرير

  الرابعةنتاجئ املتابعة  املتابعة ال وىل

 

 

العدد امجليل 

للنقائص اليت مت 

 تداركها

 

 

 

 

النس بة امجللية 

 لالإصالح

 

 

قرار جملس 

 الهيئة

 

عدد النقائص 

 املس تخرجة

 

 

 

عدد التوصيات 

املقدمة يف ضوء 

 املتابعة ال وىل

 

 

عدد التوصيات 

املتبقية من املتابعة 

 لسابقةا

 

عدد التوصيات 

املنجزة خالل 

 هذه املتابعة

 

 

عدد 

التوصيات 

املتبقية 

 للمتابعة

 

 

 

نس بة الإصالح % 

 خالل هذه املتابعة

 

 

 

 

الترصف يف الأؤون الإدارية 

دارة امللكية العقارية  ℅83 44 ℅18 9 2 11 11 53 واملالية بإ
مواصةل 

 املتابعة

  

املعطيات املتعلقة بوظيفة حفظ السجالت بدليل الإجراءات واملصادقة الهنائية وآ برزت نتاجئ املتابعة حتيَّي   

 عىل نتاجئ اجلرد وتفعيل العمل بملنظومة الوطنية للترصف بملنقولت.
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يل ملنظومة الترص ف يف   عداد مرشوع آ و  ويف املقابل متثلت آ م التدابري املتاذة بأأ ن التوصيات املتبقية يف اإ

فوعا جناز املنظومة الأامةل ملعاجلة البياانت الإدارية واملالية والسعي اإىل واكةل ادل  م يف اإ ت والرشوع يف جتربهتا والتقد 

دارة . وتعهندت الإدارة بتوفري بطاقات  ات التابعة لالإ ات يف خمتلف املقر  لصاقها عىل املعد  اس تخراج رموز الرتقمي ال لي ة واإ

ات.جرد خاصة بك حمل عند الرشوع يف وضع م كام مت اسرتجاع بعض املبالغ  لصقات رموز الرتقمي ال ل ي ة عىل املعد 

جناز ال شغال دفوعة بدون موج  بعنوان منح تنقلامل . وتواصلت املساعي قصد اسرتجاع بقية املبالغ واس تكامل اإ

ة بسوسة ورفع التحفظات املتعلقة بقسط الهندسة املدنية املتعلق بتوسعة وهتيئة مقر الإدارة اجلهوية للملكية العقاري

املتعلقة بصفقة قسط الهندسة املدنية اخلاص مبرشوع الإدارة اجلهوية للملكية العقارية بنب عرو  والبت يف امللف 

حدى  املقاولت.  املتعلق بإ
 

ا مل يمت اس تكامل اجناز برانمج الإصالح قرر جملس الهيئة الاس مترار يف متابعة هذا التقرير.  وهكذا ولـمن
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 :يـانـثـ اب ال ــبـ ال 

 نأاط الهيئة يف جمال التنس يق والتعاون ادلويل

  
 تنس يق تدخ الت الهيئات الرقابية: .1

طار مأمولهتا املتعل قة بتنس يق برامج الهيئات الرقابية وخصوصا مهنا ُك  من دائرة احملاس بات  تولت الهيئة يف اإ

ضافة اإىل ال  ة اإ  2014تفقدايت الوزارية، ضبط الربانمج العام لتدخالت هذه الهياُك بعنوان س نة وهيئات الرقابة العام 

اعءامدا عىل مأاريع الربامج اليت مت  مد  الهيئة هبا. وقد صادق جملس الهيئة عىل هذا الربانمج يف جلس ته املنعقدة بتارخي 

ات الرقابية اليت اكنت  2014آ فريل  30 لغاء عدد من املهم  زدواجية بعد تعويض آ و اإ مربجمة دلى بعض الهيئات لتفادي اإ

عداد مرشوع الربانمج العام، عىل غرار الس نوات  ة نفسها. ومتزي  اإ تنفيذها مع دائرة احملاس بات آ و بَّي هياُك الرقابة العام 

ة للاملية  السابقة بعقد جلسة متهيدي ة مبقر  الهيئة مض ت رمساء هيئات الرقابة العامة للمصاحل العمومية وهيئة الرقابة العام 

جراء  ه يقيض بإ قرار توج  ة ل مالك ادلوةل والأؤون العقارية وممث ل دائرة احملاس بات بجمللس. وقد مت  اإ وهيئة الرقابة العام 

حتيَّي نصف س نوي لربامج الرقابة والتفقد املقرتحة من قبل خمتلف الهياُك، حىت يقع ال خذ يف الاعتبار للمهم ات 

قرتاح تأ جيل تنفيذه عند الاقتضاء من همام مت ت برجمهتا عند وضع برانمج التدخ ل  اجلديدة الطارئة من انحية، وما يمت  اإ

جناز مقبوةل يف هناية الس نة من انحية آ خرى. ل اإىل نس  اإ  الس نوي، مبا يضمن التوص 
 
 

ن الربانمج العام لس نة  قة و معلي ة رقابة 256معلي ة رقابة جديدة، مهنا  291عدد  2014وقد تضم  موجزة  35معم 

ة  435معلي ة حبث متوق عة. كام اش متل هذا الربانمج عىل  872و معلي ة تفق د رسيع مربجمة من قبل تفق دية الإدارة العام 

 للمحاس بة العمومية والاس تاالص تتعل ق ببعض ال ماانت اجلهوية والقباضات املالية.
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ع الربانمج حس  اجلهة اخلاضعة لل  : ملية الرقابية عىل النحو التايل رقابة وطبيعة الع ويتوز 

ة لوزارة الرتبية*مع   ليات تفق د موجز آ و آ حباث مربجمة من قبل التفق دية العام 

قة واملوجزة اجلديدة والعمليات  ويربز اجلدول املوايل توزيع تدخ الت هياُك الرقابة بَّي معليات الرقابة املعم 

 :2014 جانفي  1اجلارية بتارخي 
 

ات املربجمة سابقا ول تزال يف طور الإجناز  ات اجلديدة املهم  ات اجلارية واجلديدة املهم   مجموع املهم 

قة  333 256 77 رقابة معم 

 

 رقابة موجزة 
 (*349مع 188)* 240 (*349)مع  35 (188)*  205

 

 ال حباث
156 *(57) 872  *(280) 1028  *(280) 

  

ة لوزارة الرتبية  *معليات تفق د موجز آ و آ حباث مربجمة من قبل التفق دية العام 

 

 

 آ حباث تفق د موجز تفق د معم ق اجلهة اخلاضعة للرقابة

 (30)*  337 23 73 الإدارة املركزية واجلهوي ة

 (150)*  208 (159)*  164 32 املؤسسات العمومية الإدارية

 73 - 41 امجلاعات العمومية احمللية و اجلهوية

واملؤسسات العمومية اليت ل تكتيس  وذات املساهامت العمومية لعمومية املنأأ ت ا

دارية  صبغة اإ
56 3 113 

 (100)*  141 (190)*  194 25 امجلعيات واذلوات ال خرى غري املصنفة

 ـــــ - 29 آ عامل تفق د حموري وتقيمي

 (280)*  872  (*349)مع  35 256 اجملموع                          
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 التعاون ادلويل والرشاكة: .2

والرايم اإىل ضامن  2012مواصةل للمسار اذلي اخنرطت فيه الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية منذ س نة 

الاس تفادة من فرص الت عاون والرشاكة املتاحة والانفتاح عىل التجارب املقارنة يف جمايل الرقابة واملتابعة، س لت الهيئة 

قلميي وادلويل يذكر من آ برزها: عديد النأاطات   عىل الصعيدين الإ

 

طار الأ بكة العربية لتعزيز الزناهة ومساحفة الفساد:  يف اإ

 

، ويف هذا اجملال تتزن ل زايرة العمل اليت قام هبا رئيس الهيئة 2012مت  قبول عضوية الهيئة بلأ بكة املذكورة س نة 

ملدينة بريوت/لبنان وذكل بناء عىل دعوة من  2014سبمترب  3اإىل  1من  العليا للرقابة الإدارية و املالية خالل الفرتة

قلميي ملساحفة الفساد و تعزيز الزناهة يف ادلول العربية )برانمج ال مم املتحدة الإمنايئ( ومن وزير العدل  مدير املرشوع الإ

بية وذكل يف اإطار  الاس تعداد لنتقال اللبنان رئيس الأ بكة العربية لتعزيز الزناهة ومساحفة الفساد يف البدلان العر 

رئاسة الأ بكة العربية لتعزيز الزناهة ومساحفة الفساد اإىل امجلهورية التونس ية. ومت ت هذه الزايرة عىل مس توى وفد رمسي 

مض  اإىل جان  رئيس الهيئة اكت  ادلوةل امللكف بحلومكة والوظيفة العمومية والرئيس ال ول دلائرة احملاس بات ورئيس 

هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية وممثةل عن رئيس الهيئة الوطنية ملساحفة الفساد ومستأار املصاحل العمومية للحومكة 

 و الوظيفة العمومية .

 

 ومت  خالل هذه الزايرة:
 

قبةل يف و بلورة ال ولوايت احملمتةل للفرتة امل  2014و  2013حبث تقدم معل الأ بكة يف ظل الرئاسة اللبنانية يف 

 ظل الرئاسة التونس ية .

طــــــالق التحضري ملؤمتر الأ بكة املتوقع عقده يف املس توى الوزاري يف تونس قبل هناية هذا العام .  اإ

 تبادل اخلربات والتجارب املتعلقة بتعزيز الزناهة ومساحفة الفساد بَّي مسؤويل ادلولتَّي.

طار آ عامل "ش بكة الزناهة يف القطاع العمويم"  :يف اإ

مة التعاون  2014جوان  17و 16شاركت الهيئة يف آ شغال للملتقى ادلويل املنعقد خالل يويم  مبقر  منظ 

لهيا خمتلف ادلول  لت اإ الاقتصادي والتمنية مبدينة بريس/ فرنسا واذلي تعل ق موضوعه  بس تعراض آ م النتاجئ اليت توص 

ترشف علهيا منظمة التعاون الاقتصادي والتمنية( وذكل يف  املنخرطة يف "ش بكة الزناهة يف القطاع العمويم" )واليت

رساء قواعد احلومكة الرش يدة ومساحفة الفساد وتركزي مقومات الزناهة يف القطاع العمويم. وقد شارك  اجملالت املتعلقة بإ

 الفساد. يف فعاليات هذا امللتقى ممثلون عن هياُك الرقابة العليا وعن الهيئات الوطنية امللك فة مبساحفة
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وعىل هامش آ عامل هذا امللتقى انعقدت جلسة معل مضيقة مجعت بَّي اخلبري ادلويل يف جمال احلومكة والزناهة 

ن من ممث ل عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية وممث ل  M. Gijs de Vriesالس ي د  وآ عضاء الوفد التونيس املتكو 

يَّي وممثلَّي عن كتابة ادلوةل دلى رئاسة احلكومة امللكفة بحلومكة والوظيفة عن دائرة احملاس بات اإىل جان  قضاة عدل 

رساء نظم الزناهة. واندرجت هذه اجللسة مضن  العمومية وعدد من الإطارات الناشطَّي يف جمال احلومكة الرش يدة واإ

بة ادلوةل دلى رئاسة احلكومة تقيمي الإجنازات يف جمال التعاون الثنايئ بَّي منظمة التعاون الاقتصادي والتمنية و كتا

وامللكفة بحلومكة والوظيفة العمومية ورشاكهئا )مبا فهيم الهيئة( يف اجملال املتعل ق "بدمع قواعد الزناهة" يف جزئه املتعل ق 

ب"منظومة الرقابة والتدقيق والتحمك يف اخملاطر يف القطاع العمويم". وقد خصصت هذه اجللسة لتبادل املقرتحات 

رات خبصوص املسائل واملواضيع اليت س يقع علهيا الاختيار لتكون موضوع سلسةل الندوات العلمية وامللتقيات والتصو 

بتونس وذكل مبأاركة ولفائدة ال طراف املمثةل  2014املزمع تنظميها من طرف املنظمة املذكورة انطالقا من شهر سبمترب 

 يف هذه اجللسة. 

 

مة التعاون الاقتصادي  2014جوان  18تقنية يوم  كام مت  بملناس بة تنظمي ورشة معل مجعت بَّي ممث لَّي عن منظ 

فريقيا والرشق ال وسط    MENA  والتمنية )املدير التنفيذي املتخصص يف التعاون مع هجة   Middle East )شامل اإ

and North Africa آ خرى. ومتث ل ( وبعض الإطارات العاملَّي بملنظمة من هجة وآ عضاء الوفد التونيس من هجة

املوضوع الرئييس لهذه الورشة يف عرض مداخالت حول نظام الزناهة ومبادئ احلومكة الرش يدة املعمتدة بتونس من 

حيث ال هداف والإجنازات واملأاريع املس تقبلية وذكل خبصوص العديد من احملاور عىل غرار اإصالح الترشيعات ودور 

د ومراجعة املنظومة اجلبائية...اخل. وقد مت بملناس بة تقدمي عرض موجز دور منظومة الرقابة والتدقيق يف مساحفة الفسا

الهيئة يف املنظومة الرقابية وس بل تطوير مسامههتا يف مساحفة الفساد وتركزي مبادئ احلومكة الرش يدة يف القطاع العمويم 

 امل الرقابة واملتابعة.مع تقدمي بسطة حول آ فاق اإصالح وظيفة متابعة التقارير الرقابية ونرش نتاجئ آ ع
 

طار مبادرة رشاكة احلكومة املفتوحة:  يف اإ
 

تول ت الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية بلتنس يق والاشرتاك مع ُك  من هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية 

تدار  مسأ ةل نرش تقارير الرقابة  وهيئة الرقابة العامة للاملية وهيئة الرقابة العامة ل مالك ادلوةل والأؤون العقارية

ةل. ومت  للغرض عقد العديد من جلسات العمل املأرتكة  واملتابعة اس تئناسا بل مثةل املقارنة وبملعايري ادلولية ذات الص 

لتدار  املوضوع من حيث متطل بات هذه العملية وضوابطها  2014بَّي هذه الهياُك انطالقا من شهر ماي 

جرايئ خاص هبا يمت مضنه ضبط متطلبات معلية النرش من والإجراءات اليت يت طار قانون واإ تباعها يف اجتاه وضع اإ عَّي اإ

ل   آ سس قانونية ومعايري وضوابط يتعَّي  مراعاهتا آ ثناء معلية النرش وانبثق عن ذكل تكوين فريقي معل لكف ال و 

م لنرش تقارير الرقابة واملتاب ا الفريق الثان فقد توىل تدار  املعايري بتدار  مسأ ةل الإطار القانون املنظ  عة ، آ م 

 والضوابط املتعلقة بنرش تقارير الرقابة واملتابعة.
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وحظيت هذه املساعي مبعاضدة كتابة ادلوةل للحومكة والوظيفة العمومية سابقا حيث مت ، ومبساع آ يضا من قبل 

دراج مساةل نرش تقارير ة العمل الوطنية لرشاكة  امجلعية التونس ية للمراقبَّي العموميَّي، اإ الرقابة واملتابعة مضن خط 

احلكومة املفتوحة واليت ترشف عىل تنفيذها مصاحل رئاسة احلكومة يف اإطار  مبادرة رشاكة احلكومة املفتوحة واليت 

ة العمل املذكورة تعه دا قامئا بذاته خيص  نرش ال 2014-2013اخنرطت فهيا امجلهورية التونس ية س نة  تقارير . وتضم  خط 

الس نوية لهياُك الرقابة العامة الثالثة والهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية وترشف عىل تنفيذه هذه ال خرية بلتنس يق 

صة بسنيت  دت الفرتة الزمنية اخملص   .2016-2015مع الهيئات الثالث وحد 
 

 معاجلة العرائض الواردة:  .3
حالهتا اإىل هيئات عريضة من م 11، 2014تلقت الهيئة خالل س نة  صادر خمتلفة اطلعت علهيا وقامت بإ

لهيا. وتندرج هذه  حدى التفقدايت الوزاري ة، بعتبار آ ن مبارشة آ عامل البحث والتفق د واملراقبة موكوةل اإ ة واإ الرقابة العام 

 . العرائض مضن املؤرشات اليت تعمتدها الهيئة يف معلية تنس يق برامج هياُك الرقابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2014 التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

 

106 

 

  :ثـالـثـ اب ال ـبـ ال 

 التوصيات العامــــــة للهيئة
 

ْذ اكن غِنيًّا عن البيان دور هذه الهيئة يف جتميع اكفنة املعطيات الـمسجنةل من خالل دراسة التقارير الرقابية و  اإ

ا علهيا جتس ميها مضن مالحظات يُ  ام  مسامهة ئص و وَص  بتنفيذها تالفي ا للنقاالواردة علهيا، ال مر اذلي يكون معه ِلز 

احل العاميف تدارك الـهِن اِت مبا خيدم  ا الصًّ ل  و آ ِخر  دراج التوصيات التالية ب آ ون اب ــــهذا البـ ، و هكذا ارتأ ينا اإ

 ها اكل يت :   ـ نس تعرض 
 

 حسابت املراكز ادلبلوماس ية والقنصلية: ترصف و .1
 

ن تقرير الهيئة لس نة  ة اليت 2012تضمن ت جمال الترصُّف الإداري واملايل  عددا من التوصيات العامن خصن

 2013 بملراكز القنصلية وادليبلوماس ينة ، ونظرا لتواصل تواتر املالحظات بتقارير الرقابة اليت مت ت متابعهتا سنيت

 بلتذكري هبذه املقرتحات مضن هذا التقرير.، آ وَص جملس الهيئة  2014و

 

 :عىل مس توى الترصُّف يف ال عوان  

لها مزيانية ادلوةل، يقرتح وضع معايري بلنظر ل مه  - ية  آ عباء كراء مساكن ال عوان امللحقَّي واليت تتحم 

ل آ عباء الكراء. دة تضبط حالت ورشوط مسامهة مزيانية البعثة يف حتم  جراءات موح   واإ

 واملتعل ِق بتحديد 1998فيفري  26الصادر عن وزارة الأؤون اخلارجية بتارخي  16حتيَّي املنأور عدد  -

آ صناف املساكن املتعه ِد بلكفة كراهئا ليأ خذ بعَّي الاعتبار واقع بدل الإقامة يف ما يتعل ق بتحمُّل  لكفة اس هتالك املاء 

يواء الس يارات يف حالت عدم  الفصل بَّي معينات الكراء ولكفة املصاريف املرتبطة بلكراء.   والكهربء واإ

املركزية قبل تعديل عقود الأغل املصادق علهيا من قبل  رضورة احلصول عىل  املوافقة املس بقة للمصاحل -

 سلطة الإرشاف وعدم منح امتيازات غري منصوص علهيا هبا.

عداد مستندات تلكيف لل عوان اذلين يعهد هلم بلترصف يف الطوابع اجلبائية مبناس بة قياهمم بنأاط قنصيل،  اإ

 طبقا جملةل احملاس بة العمومية. ويقرتح يف هذا الإطار تسمية هؤلء ال عوان والكء مقابيض

تدعمي املراكز ادليبلوماس ية والقنصلية اليت تأكو نقصا يف ال عوان بملوارد البرشية الَّضورية مم ا يعفي  -

 احملاس بَّي العموميَّي من القيام مبهام متنافرة مقارنة مبهاهمم ال صلية. 
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 عىل مس توى الترصف يف الوسائل املادية :  

سجةلن عىل مس توى التطبيقات املتوفرة )"جالية" و "حماس بة" آ ساسا( ومعاجلهتا أخيص النقائص امل ت  -

حلاقهم  س تعامل تطبيقة "حماس بة" قبل اإ حىت  تصبح قابةل لالس تغالل ، و التأ ك د من متك ن احملاس بَّي العموميَّي من اإ

 بخلارج.

ة بلبعثات التونس ية تتضمن تعريفا بلبعثة، وُك  - جناز مواقع "واب" خاص  الإرشادات املتعلقة بخلدمات اإ

ن هذه املواقع خدمات عن بعد من شأ هنا التخفيض من الضغط املسل ط عىل  القنصلية املتوفرة. كام ميكن آ ن تتضم 

 بعض املراكز ومن تيسري معامالت آ فراد اجلاليةالتونس ية بخلارج.

د كيفية تدعمي وجتديد آ سطول س يارات البعثات، وميكن يف - هذا الإطار الإعءامد عىل عدد  وضع معايري حتد 

 الس يارات املتوفرة ولكفة اإس هتالكها وصيانهتا وبجم نأاط البعثة. 
 

 عىل مس توى الترصف املايل واحملاس ب : 

جناز املصاريف و ل س امي يف ما  - التقي د مبقتضيات القانون ال سايس للمزيانية ومبجةل احملاس بة العمومية يف اإ

حرتام التبوي  املنصوص عليه واحلصول عىل تأ شرية املصاحل املركزية  وتفعيل املنافسة يف يتعل ق بتوفر  الإعءامدات و  اإ

ختيار املزودين ومسدي اخلدمات.  اإ

حداث جلنة مأرتكة بَّي وزارة الأؤون اخلارجية و وزارة املالية تلك ف بلنظر يف وضعية التس بقات غري  - اإ

قرتاح الإجراءات ا  لعملية لتصفية هذه احلسابت. املسواة خاصة القدمية مهنا وبإ

تقليص آ جال اإرسال احملاس بة الأهرية اإىل مصاحل ال مانة العامة للمصاريف لمتكَّي هذه ال خرية من رفع  -

 الإخاللت وبلتايل تصحيح ال خطاء يف الإبن.
 

س ناد وحس  الإمتيازا. 2 الإستامثر وبعث املأاريع ت اجلبائية واملالية للتأجيع عىل معليات اإ

 لتأغيل :وا

هتا واملنجزة من قبل الهيئة، عددا من النقائص والإخاللت آ د ت  آ برزت تقارير الرقابة ونتاجئ املتابعات اليت خص 

صهتا ادلوةل لإس ناد بعض الإمتيازات سواءا مهنا ذات الطابع اجلبايئ اكلإعفاء جزئيا آ و لك يا  هدار املوارد اليت خص  اإىل اإ

ل بعض الَّضائ  وال د ل ادلوةل للمساهامت القانونية لل عراف دلى صندوق الضامن من حتم  اءات، آ و الإجءامعية كتحم 

س ناد املنح والقروض برشوط ونس  فوائض تفاضلية. وقد ظهر عىل هذا املس توى  الإجءامعي، آ و املالية من خالل اإ
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س ناد هذه التأجيعات والإمتيازات ورصفها  لفائدة عدد هام من املنتفعَّي وجود اإخاللت كبرية آ د ت اإىل عدم ترش يد اإ

مل تتوفر فهيم الرشوط الالزمة ، وعدم توفق ال طراف املتدخ ةل يف تسوية الوضعيات غري القانونية اليت مشلهتا معليات 

املتابعة ومل يقع بلتايل اإسرتجاع املبالغ اليت مت  حتميلها عىل خزينة ادلوةل بدون موج ، وذكل سواءا نتيجة عدم حتديد 

لَّي مبا آ د ى اإىل تأتت املسؤولية بيهنا وتواُك ُك  طرف عىل ال دو  ار وتوضيح املهام واملسؤوليات بَّي خمتلف املتدخ 

اثرة  س ناد قرار منح الإمتياز، آ و يف ما يتعل ق بإ ال خر يف ما يتعل ق بدوره يف التأ ك د من توف ر الرشوط املطلوبة عند اإ

صدار قرارات اإس  رتجاع املبالغ املتعل قة هبا. اإجراءات حس  الإمتيازات وبإ

لهيا دراسة بتكو ، تويص الهيئة وبناء عىل ما س بق دة ال طراف بقيادة وزارة املالية يعهد اإ ين جلنة متابعة متعد 

س ناد آ و حس  الإمتيازات اجلبائية واملالية، تتوىل  تقيمي الإجراءات  خمتلف امللفات ذات العالقة بلترص ف يف معليات اإ

ول هبا وتأخيص نقائصها من انحية، وضبط املبالغ املطلوب اإسرتجاعها بعنوان خمتلف آ نواع ال ليات والصيغ املعم

لَّي اإىل التنس يق بيهنم ووضع آ و مراجعة  والتأجيعات اليت حصل علهيا املنتفعون بصفة غري رشعية، ودعوة اكفة املتدخ 

صة خملتلف هذه ا تفاقيات املنظمة للترصف يف الصناديق اخملص  ل ليات، مبا يضمن حسن توظيف املوارد والإعءامدات الإ

سقاط حق  اكفة املنتفعَّي اذلين يثبت اإخالهلم بأ حد  املرصودة للقطاعات املس هتدفة دون سواها يف مرحةل الإس ناد، واإ

سرتجاع املبالغ اليت حتصلوا علهي نتفاعهم بأ حد الإمتيازات بصفة غري رشعية واإ ل جال من ا يف آ قرص االرشوط املطلوبة آ و اإ

 انحية آ خرى.

 الرشاكت التعاونية الفالحية:.3
 

بينت آ عامل املتابعة املنجزة عىل مس توى الرشاكت التعاونية الفالحية تواصل النقائص املتعلقة مبجالت  

التنظمي ونظام املعلومات والترصف املايل واحملاسبية ومتابعة املس تحقات وخالص ادليون، ولتدارك هذه النقائص 

 الهيئة بلتوصيات التالية: تتقدم
 

عداد آ دةل الإجراءات وبطاقات الوظائف اليت   - عداد و تطوير الهياُك التنظميية والتطبيقات الإعالمية واإ اإ

حتدد بوضوح جمالت تدخل ال عوان و احرتام املعايري احملاسبية وتفعيل وظائف التدقيق ادلاخيل والتفقد ورقابة 

 رشية لتطوير آ داهئا وحتسَّي جناعة تدخالهتا واحلرص عىل اس تاالص املس تحقاتالترصف ودمعها بملوارد الب 

عادة الهيلكة مبا يضمن تكريس شفافية الترصف واملعامالت.   وتسوية ادليون ومواصةل تنفيذ معليات التطهري املايل واإ
 

مسانية تنقيح القانون عدد   - املؤرخ يف  2005لس نة  94دعوة وزارة الفالحة واملوارد املائية اإىل النظر يف اإ

واملتعلق بلرشاكت التعاونية للادمات الفالحية لتوس يع صالحيات ادلوةل يف مراقبة الترصف  2005آ كتوبر  18

عىل مس توى هذه الهياُك والتدخل عند الاقتضاء لتعديل القرارات اليت متس حبسن الترصف يف هذا املرفق 

ليه   يف اجملال.العمويم ومدها لحقا مبا يمت التوصل اإ
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حث الرشاكت التعاونية عىل التقيد مبقتضيات منأور وزير الفالحة واملوارد الفالحية والصيد البحري عدد  -

برام عقود كتابية حتدد مسؤولية املديرين العامَّي  2009آ وت  5بتارخي  6 يف جمال الترصف الإداري خبصوص اإ

 واملايل.
 

 :التفقدايت الوزارية .4
لوزارية جزء  من منظومة الرقابة تسام يف حتسَّي الترصف العمويم غري آ هنا تبقى يف حاجة متثل التفقدايت ا

اإىل تعزيز دورها وتطوير آ سالي  معلها لتكون منسجمة مع املعايري املعمتدة يف اجملال الرقاي. وتبعا جللسات العمل 

 مع ممثيل التفقدايت تتقدم الهيئة بلتوصيات التالية:

جرا -  ءات اس تصدار النظام ال سايس اخلاص بأ عضاء التفقدايت.اس تكامل اإ

 تعزيز التفقدايت بملوارد البرشية الالزمة لتأ مَّي املهام املنوطة بعهدهتا. -

 دمع التكوين والرسلكة لفائدة املتفقدين. -

عداد آ دةل اإجراءات رقابية وتعمميها عىل املتفقدين قصد اعءامدها يف ممارسة هماهمم. -  اإ

يف مراجعة النصوص املنظمة ملنحة التنقل مبا يراعي خصوصية العمل الرقاي ويوفر للمتفقد واملراق  النظر  -

قامة لئقة.    بصفة عامة ظروف اإ
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  :عـرابـاب الـبـ ال 

ص   ةـعـابـتـ م ـ ة ال ـفـيـ الح وظ ـاإ
 

ــــانُ "  ن نُْقص  ــا مت  ا م  ذ  ٍء اإ ْْيٍ ُن ِبـُحْكـــِمـِه  ، ف ــيُكوُن الإصالُح حين ئٍِذ ٌة " حقيق ٌة آ زِلينــ ِلُك ِ ش   م  يْقـــيِض ِفهي ا الــزن

ُمُّ الـِعال ُج ـ  ا هي  ب ُ  ِبق ْدِر م  ُمُّ الــسن ا ل  هي  ــتنم  ا ُمـح  ْصف ِة آ ْو آ ِجال  آ ْمر  وِرايًّ ع اِجال  ِلــُحْسِن الـ و  ُ ن  ت ْأِخيُصُه رض  ْن اك  و  اإ

ْنعِ ِتكـــ اِر الـُحُدوِث ِلـم  ْعىن  ـ  ـْر  ْيء   : يِف م  م  الــأ ن ون نُة ُمف اُدُه " قـ  ـل ْيِه الــتنف اِسرُي اللُّغ ِوي ـــــــْت ع  ُه و آ مْج ع  ج  ال  ِعو  كِل  آ ز  ك ذ 

ُه "  م  آ ق ام  ا ف ع ل  ِفيِه الزن ْقِومي ا لـم  اِي ِ تـ  ْفهُوِمِه الإجي  ا ي ْعـيِن الإْصال ح  ِبـم  ، و  ل ــنِئْ ِبم  ُ ا هل  اِلح  ُه حىتن مل يعْد ص  د  ُ ف أ فْس  ُن ِفْعل 

ن  الإصالحُ  ِ ابن خلـــــــــدون "  اك  ُقوةل  ال  ِبم  ـم  ف  اإىل املايض و احلارض ع  ُ يتطل  التعرُّ نن ِمـثْل  حديث  املس تقبِل فاإ

ْخب ار و يف بِطنِ  اِهرِِه ل ي زِيُد عِن الإ نن التنارخي  يِف ظ  ِقيقٌ اإ ْ ٌر و حت  ا الباب  ـــــــــــِه ن ظ  دراج  هذ  "بصورٍة  ارتأ ينا معها اإ

ـي ْقُدمُ  ا س  ى اْسِترْشاِفينٍة ِلـم  ا ح َّض ، ُمق اِبل  آ ْخر  م  ا م ىض  و  ٍ ِلـم  اِمةل  ٍة ش  اِهِن يف ن ْظر  نُْظوٍر قريٍ  ِبــُعْنواِنِه الرن  يف م 

صالح و ترتي  ا املبادرُة بإ ــاه  ْرم  اهنة لتكون هذه الــهيئُة آ كرث  م  البيت ادلاخيل ابتغ اء  ُمواهجة حتدايت املرحةل الرن

افـُـق ا  فاعلية  يف اإطار واقعها احلــــــايل ل ِب ا ت و  ن ُمت ط  آ مع  ا ُهو  آ مْش ل  و  نْـُظوِر الب ِعيِد و  ِبم  اِر الـم  ط  ن  الـتنْفِكرُي يف اإ ا اك  ال م  ط  ، و 

ن من الـُمْجِدي يِف  ِصيُل علْيِه بلــي سرِيِ ليس  الــتنحْ  ْقٍت ليس  ِبلــق ِصرِي ، فسا  ا ي ْقت ِضيِه ِمْن و  حِديُث ـ تْقِديِران  الـولـِم 

 .ال يِت 

 

 الواقع و ال فاق   : الـــعنوان ال ول

ا ل : الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية واقــع   القسم ال ون
 

I- تقدمي الهيئة : 
حداث الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية س نة  - دارية حتت اإرشاف  1993مت اإ يف شك مؤسسة معومية اإ

طار سام ،  رئاسة امجلهورية هبدف تفعيل نتاجئ معل هياُك الرقابة الإدارية واملالية لدلوةل اليت تضم آ كرث من ثالمثائة اإ

 لهياُك واليت طاملا مث لت احللقة املفقودة لنجاعة هذه املنظومة. وذكل من خالل متابعة التقارير اليت تعدها هذه ا

ة تضمُّ رئيس الهيئة و - مراق   1قضاة من دائرة احملاس بات،  3ملكفَّي مبهمة ) 5تتكون الهيئة من نواة قارن

امة للرقابة عام من وزارة املالية ومراق  عام من الوزارة ال وىل( ومن جملس الهيئة اذلي يضم رمساء الهياُك الع

 وعدد من املديرين العامَّي ببعض الوزارات جيمتع شهراي دلراسة ملفات متابعة الإصالح اليت تعدها الهيئة.

 تمتثل الصالحيات القانونية للهيئة يف:  -

تنس يق برامج معل هياُك الرقابة العامة والتفقدايت الوزارية قصد تاليف ازدواجية تدخ الهتا وضامن دورية - 

سات العمومية واقرتاح همامت تقيمي لبعض القطاعات ذات ال ولوية.آ فضل ل  رقابة املؤسن
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متابعة اكفة التقارير اليت تعدها دائرة احملاس بات والهياُك العامة للرقابة بك من رئاسة احلكومة ووزارة املالية  -

( وذكل 2014رير رقابة بلنس بة لس نة ووزارة آ مالك ادلوةل والأؤون العقارية وعدد من التفقدايت الوزارية )... تق

من خالل دراسة هذه التقارير واس تخراج النقائص اليت تربزها ومساءةل املترصفَّي بأأ هنا وتقدمي التوصيات 

 املس توجبة لإصالهحا ومتابعة تنفيذها.

طار تقريرها الس نوي يقع تدارسها من قبل السلط العل  - يا قصد تقدمي توصيات عامة تنظميية وترتيبية يف اإ

مسانية اإجنازها ومتابعهتا.   النظر يف اإ
 

II- تأخيص الوضعية احلالية للهيئة العليا للرقابة   : 
 

 : العنارص الإجيابيـــــة -1
 

مؤسسة منصهرة مضن املنظومة الرقابية منذ آ كرث من عرشين س نة وآ ثبتت جدواها يف جمايل التنس يق  - 

 .وختصيص اكمل طاقاهتا لهذا الغرضلتفرغ ل عامل املراقبة واملتابعة وهو ما ساعد هياُك الرقابة عىل ا

مـــــــؤسسة فريدة من نوعها بعتبار عدم وجود مثيل لها يف ادلول ال خرى عىل الرمغ من وجود صعوبت  -

 .تقارير الرقابة يف معظم ال نظمةحقيقية يف تأ مَّي متابعـة 

اليت متث ل ثروة من املعطيات املتعلقة بلترصف العمويم واليت  تتوفر الهيئة عىل مك ٍ هائل من التقارير الرقابية -

 .بلية للهنوض بلإدارة واملؤسساتميكن دراس هتا واس تغاللها يف وضع الاسرتاتيجيات والربامج املس تق 

ن اطالع الهيئة ودراس هتا مجليع التقارير املعدة من خمتلف هياُك الرقابة يكس هبا نظرة شامةل عىل مجيع  - اإ

لها لصياغة مقرتحات اإصالجمال    .ح عامة وعرضها عىل صانعي القرارت الترصف مما يؤه 

ا يف عالقة بلهياُك اخلاضعة للرقابة  - آ مكن لهذه املؤسسة امللحقة برئاسة امجلهورية آ ن حتتل موقعا ممتزي ِ 

عدها عىل التدخل ممنا سا 1959جوان  1واملتابعة بعتبار طبيعة النظام الس يايس اذلي اكن معمتدا يف ظل دس تور 

  .بنجاعة وفاعلية

طارا جيمع هياُك الرقابة )يضم جملس الهيئة خمتلف هيئات الرقابة العامة( وميكن من  - نلت املؤسسة اإ مث

 . يف توحيد الرمى ومهنجيات العملالتداول يف املأاغل اخلصوصية واملأرتكة و يسام

رساء اإجراءات معل متكنت الهيئة منذ اإحداهثا وعىل الرمغ من ن - قائص الإطار القانون اذلي حيمكها، من اإ

ت اضطالعها بملهام املنوطة بعهدهتا)تنس يق ومتابعة(.  يرسن
 

 : العنارص السلبية -2
 

حمدودية الإمسانيات املادية و البرشية مقارنة بأ مهية بجم العمل حيث ل يتجاوز عدد الإطارات امللكفة  -

  .تقريرا( 60ملكف مبأ مورية يناهز  )معدل التقارير املتعهد مبتابعهتا س نواي من قبل ُك ملكفَّي مبأ مورية 5بملتابعة 
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مواهجة الهيئة لصعوبت معلية يف متابعة جتس مي برامج الإصالح املقدمة نظرا لتقاعس الهياُك حمل املتابعة  -

ها بملعطيات والردود الالزمة خاصة يف غياب آ ليات قانونية تل ة بلقيام بذكل ويف آ جال زم هذه ال خري آ حياان عن مد ِ

دة  .حمد 

قةل  انفتاح الهيئة عىل حميطها )غياب آ طر للتحاور بَّي الهيئة ومنظورهيا للوقوف عىل الصعوبت احلقيقية  -

 .، عدم التعريف بلهيئة ودورها (اليت يواهجها املترصف العمويم

ٍد يضمعدم وضوح الرمية خبصوص اإصالح منظومة الرقابة مما حا - ن تطوير املنظومة ل دون اعءامد متش ٍ موحن

   .وحتسَّي آ داهئا

عدم استأارة الهيئة خبصوص النصوص الترشيعية والرتتيبية وخاصة املتعلقة مهنا مبنظومة الرقابة بلرمغ من  -

ما ل يساعد املتعلق بلهيئة ينصُّ عىل هذه الإمسانية ، وهو  1993لس نة  906آ ن الفصل الثان من القانون عدد 

  عىل توحيد الرمى يف هذا اجملال.

 

 

 القسم الــثان : الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية آ فـاق ا 

 التصورات املس تقبلية :  -1
 

 تطمح الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية اإىل آ ن تكون:

 مؤسسة ذات تدخالت آ كرث جناعة وفاعلية، -

 صالحات الكربى املتعلقة هبياُك ومؤسسات ادلوةل ،مؤسسة تسام يف الإ  -

 مؤسسة حتظى مبصداقية دلى منظورهيا، -

د مناجه معلها، - ح ِ  مؤسسة جتمع خمتلف هياُك الرقابة وتُـو 

ـــر املساندة لهياُك التفقد وللمترصفَّي. -  مؤسسة  توف ِ

 

 رشوط التجس مي:-2
 

 تدعمي الهيئة بملوارد املادية والبرشية، -

وضع آ ليات لإلزام الهياُك واملؤسسات العمومية بتوفري املعطيات والردود الالزمة للهيئة والتقيد بل جال  -

عداد منأور يف الغرض  دة مع تلكيف التفقدايت الوزارية بتيسري معل الهيئة وجعلها اخملاط  الوحيد لها ) اإ احملدن

  .علق بتنظميها الإداري واملايل (اإصدار ال مر املتوعرضه عىل رئاسة احلكومة لالإرساع يف اإصداره يف انتظار 

، بلإضافة اإىل  التقرير الس نوي، تتضمن مقرتحات لرفع تقارير خاصة للسلط العموميةفتح اجملال آ مام الهيئة  -

  .خبصوص بعض القطاعات آ و املؤسساتلختاذ اإصالحات 
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نية للتثبت من جتس مي التوصيات املقدمة وتكثيف حتسَّي اإجراءات العمل داخل الهيئة بعءامد املتابعة امليدا -

 .املبارش بلهياُك حمل املتابعة التصال

مزيد التـــــــركزي عىل دور الهيئة يف جمال تنس يق الربامج الرقابية هبدف تفادي التداخل و ترش يد التدخالت  -

 ،الهيئة ىلوذكل من خالل ضبط آ جال تتقيد هبا الهياُك لتقدمي مأاريع برامج معلها اإ 

طار لتدار  خمتلف الإشساليات اليت تعان مهنا هياُك الرقابة وبلورة تصو  - ر موحد لتطوير املنظومة خلق اإ

   .الرقابية

 .اهما من التوجيه والتأ طري الفينمسانـــدة التفقدايت يف آ داء هم -

 .ةل يف الترصفملسجتنظمي دورات تكوينية لفائدة املترصفَّي العموميَّي هبدف تفادي النقائص ا -

يالء العناية ا - لالزمة مزيد التعريف بلهيئة ودورها وجمالت تدخلها من خالل من خالل حتسَّي موقع الواب واإ

 .للعالقة من وسائل الإعالم

 اس تغالل فرص التعاون مع املنظامت ادلولية لتطوير وظيفة املتابعة وتسويق التجربة التونس ية يف هذا اجملال. -
 

 لثان : الــتجس مي القانون لإصالح وظيفة املتابعة الــعنوان ا
 

طار املساعي الرامية اإىل دمع متوقعها مضن املنظومة الرقابية وتفعيل دورها يف احلفاظ عىل املال العام  يف اإ

عىل  2014وتكريس مقومات احلومكة والترصُّف الرش يد، معلت الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية خالل س نة 

هنا واجملالت اليت تتدخنل فهيا و  مات النجاعة والفعالية يف خمتلف الوظائف اليت تؤم ِ ضع الإطار املالمئ لتكريس مقون

 وآ برزها متابعة تقارير دائرة احملاس بات وهياُك الرقابة العامة. 
 

ن منظومة الرقابة الإدارية واملالية لدلوةل املعمتدة حاليا من الهيئ ة العليا للرقابة الإدارية واملالية ولالإشارة ، تتكون

وهيئات الرقابة العامة اليت تضم الكًّ من هيئة املراقبة العامة للمصاحل العمومية برئاسة احلكومة وهيئة الرقابة العامة 

ارية ومن للاملية بوزارة املالية وهيئة الرقابة العامة ل مالك ادلوةل والأؤون العقارية بوزارة آ مالك ادلوةل والأؤون العق

ىل دائرة احملاس بات اليت لها سلطة قضائية وصالحيات  ضافة اإ التفقدايت الإدارية واملالية مبختلف الوزارات ، اإ

 رقابية.
  

عادة  ة اإىل مزيد ادلمع والتطوير فضال عن رضورة اإ وقد آ ظهرت التجربة حمدودية هذه املنظومة وحاجهتا املاسن

ات احلالية.  النظر يف جوانهبا الهيلكية والوظيفية  وذكل يف ضوء املتطل ِـبات واملس تجدن
 

ويف هذا الس ياق سعت الهيئة حبمك موقعها صل  املنظومة الرقابية اإىل اإجناز تأخيص متسامل للوضع احلايل 

( وذكل بلشرتاك مع امجلعية التونس ية للمراقبَّي العموميَّي وخمتلف 2012ملنظومة الرقابة العامة واملتابعة )س نة 

 الرقابة العامة شفع مبقرتح مرشوع قانون يتعلق برتكزي هيئة مس تقةل جتمع هياُك الرقابة العامة الثالثة والهيئة هياُك
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العليا للرقابة الإدارية واملالية. غري انه وحبمك تتايل املتغريات وبروز اختالف يف الطرح ويف احللول املعروضة مل حيظ 

ـــر اإىل اليوم ال س باب السافية لس تصدار هذا القانون. املرشوع املذكور بلإجامع املطلوب ومل  تتوفـن
 

ولالعتبارات املذكورة، ووعيا مهنا بَّضورة املبادرة بتطوير وظيفة املتابعة وتوس يع الصالحيات اخملوةل لها يف 

م لن  2014هذا اجملال، ركنزت الهيئة العليا هجودها خالل س نة  أاط متابعة التقارير عىل مراجعة الإطار القانون املنظ 

جيابيات وسلبيات يف هذا اجملال واس تئناسا مبا هو معمول به يف التجارب  الرقابية يف ضوء ما آ فرزته جتربهتا من اإ

عادة النظر يف تس يري الهيئة ويف تنظميها ومأمولهتا )  املقارنة، وهو ما آ ل اإىل وضع مرشوع آ مر هيدف اإىل اإ

 امللحق(.
 

سة من وتنبين آ برز ال حسام ا نة هبذا املرشوع عىل هدف آ سايس آ ل وهو تفعيل دور الهيئة العليا مكؤسن ملضمن

طار نظام دميقراطي قامئ عىل املساءةل واحملاس بة وهيدف اإىل  عطاهئا املسانة اليت تليق هبا يف اإ سات ادلوةل واإ مؤسن

ش يد يف ال موال العمومية. وقد اقتىض هذا ا عادة هيلكة جزئية لهذه الهيئة ضامن الأفافية والترصُّف الرن ل مر اقرتاح اإ

ِل لها املسامهة الفعلينة  عة ختو  يف اجتاه معاجلة نقائصها التنظميية والإجرائية ومتكيهنا من صالحيات متابعة ومساءةل موسن

هر عىل حسن توظيفها ومتك ِن اجملمتع، من خالل نرش تقاريرها، من مم ارسة حق ه يف يف حامية ال موال العمومينة والسن

لهيا بلنظر قد متن اإجنازها  الإطالع عىل دوالي  الترصف العمويم والتأ كُّد من آ نن آ نأطة ادلوةل و الهياُك الراجعة اإ

د للموارد املتاحة  .طبقا للقوانَّي والرتاتي  السارية وعىل حنو يس تجي  ملتطل ِبات احلومكة والتوظيف اجلي ِ

ــر مجةل من الرشوط آ برزها: وتتوقنـــف مثل هذه الإصالحات  عىل توفُـّ

انت جملسها وضبط  - ة عرب تركزي دوائر داخلية وتوضيح وحتيَّي مكون عادة هيلكة الهيئة العليا خاصن اإ

ثراهئا.  مأمولته واإ

ر هذه الوظيفة من املتا - يالء ال مِه ية الالزمة لوظيفة املتابعة اليت مل تساير بلقدر املطلوب مقتضيات تطوُّ بعة اإ

ةل للهيئة حاليا و اليت ومل متك ِن م نة الصالحيات القانونية اخملون نة اإىل املتابعة امليدانينة واملساءةل نظرا حملدودي ن املستندي

مواكبة املعايري ادلولية املعمتدة يف جمال متابعة التقارير الرقابينة وتفعيل التوصيات املتعل ِــقة هبا ومساءةل املترصفَّي 

يَّي ، وهو ما يس توج  تكريس املتابعة امليدانية ومتكَّي الهيئة من ال ليات الالزمة لتحصيل الردود العموم 

بهنا فضال عن رضورة دمعها بملوارد البرشية واللوجستية املتيحة القيام بنأاطها عىل الوجه املطلوب.  والإجابت يف اإ

ِل للهيئة العليا - جناز همامن رقابية حمددة لضامن دورية آ فضل  مراجعة وتدعمي وظيفة التنس يق مبا خيو  اقرتاح اإ

ة يف ضوء الربانمج  ا  لربانمج تدخل هيئات الرقابة العامن وتغطية جمالت بعيهنا ، اإىل جان  دورها احلايل ضبط 

ا  الس نوي دلائرة احملاس بات ، كام هتدف بعض ال حسام اإىل مزيد تيسري تنس يق العمليات الرقابية وبرجمهتا عىل آ س

 معايري موضوعي ة وبعءامد مبادئ التفاوض  وامجلاعي ة يف اختاذ القرارات.

حاةل  - ضامن جناعة معل الهيئة العليا وهو ما يتطل   متكيهنا من صالحية مطالبة اجلهات ذات النظر بإ

ىل دائرة امللف ات املتضمنة ل خطاء تقع حتت طائةل القانون اجلزايئ اإىل النيابة العمومية للقيام بلتتب عات القضائــينة واإ

 الزجر املايل بلنس بة اإىل التجاوزات وال خطاء اليت ترتك  يف جمال الترصف. 
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الهيئة وتكريس اس تقالليهتا الوظيفية وتوس يع صالحياهتا  يف جمالت املتابعة والتنس يق واجلدير بذلكر آ ن  دمع 

عطاء الوظيفة الرقاب  ية كك  املسانة الالزمة صل  النس يج املؤسسايت لدلوةل والتكوين والرسلكة، سوف ميك ن من اإ

وذكل اإىل جان  حتسَّي آ سالي  العمل وتطوير مناجه الرقابة واملتابعة وترش يد الترص ف يف الوسائل املادي ة والبرشي ة 

 املتوف رة وتعزيز القدرات عرب التكوين ودمع التعاون ادلويل.
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 ةـــــتــــــماـــــاخل
 

ذ اكن هذا حَّي انهتاء الغاية ي اإىل ق       ا  ع الـحديِث طْ و اإ ــمن لن آ ن آ شكر لمك رحابة صدرمك ، اعتذارا ع  ، مل يسعين اإ

ٍر جديٍد ِلِمثِْل هذا  وُّ ْعُي اإىل ت داُرِكه ا مس تقبال  و من ِخال ِل ت ص  قد يكون شاب  هذا الـعمل  من ِهن اٍت س يق ُع الــسن

ا وآ سلُوب  ا نن الــــــــوقت قد حان  للتنفِكرِي فيه و تنفيِذِه  ، آ مال  آ ن يكون رمغ ذكل خري ، لتقرير مهنج  ا و  اإ اعِتق اد 

ٍ عن واقع هذه الـمؤسسة راهنا ، و آ فاقها مس تقبال  ، فلعلن يزيد القناعة رسوخا بَّضورة  ايًّ يف  معرب ِ التنفكرِي جد ِ

ور اذلي ميكن لها القيام به مراجعة منظومة الرن  ْوِقع الهيئة مهنا من خالل ادلن رساء دوةل قابة ك ُك ٍ و م  كرافٍد من روافد اإ

لهيا التونس يون الــيــــوم و آ كــرث من آ ي وقت مـــــىض ُمراعاة  ِلواقع الن ِظام الس يايس القامِئ ،  القانون اليت يطمح اإ

ْم ي ُكْن بُـدٌّ  ـ  ْن ل ْم ي ُكْن ، ل كِل   فاإ ي ُكوُن ذل  ر  س   لن الإْصال ح  احلادِث من حديٍث آ خ  ْن آ ِريُد اإ ، ُمــْخــت ـِـمت ا بقوهل تعاىل : " اإ

ل ْيِه آ ِنيُ  " كنـــلُْت و اإ لن بهلل عليِه تو  ا توِفيِقي  اإ ْعُت  وم  ـط  ــا اْستـ   م 

 

ــا لــوفنــقـــنا هللا                                الم .فيه خري بالدان و شعبنا امجــميع   ، و الــــــسن

 

 

 املالية لإدارية ورئيس الهيئة العليا لرقابة ا

 آ حــمد عــــــــظوم

 

 

 


