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بسم هللا الرحامن الرحمي
تـــوطئــــة
و اإذ آن آوان رفع التقرير الس نوي اإىل س يادة رئيس امجلهورية حـ ْوصلــة لعامل الـهيئة العليا للرقابة
الإدارية و املالية عن س نة  ، 2014و تــع نَّي الـتنــق ِد ُمي هل  ،لــ ِزم القول منطلقا وإا نن احلرص اكن شديدا عىل
املتوصل اإلهيا اإبرازا للنقاط الإجيابية ومقابلهتا السلبية آيضا  ،بكيفية آوجبت التفكري يف
موضوع نية النتاجئ ن
مراجعة النصوص القانونيــــة والرتتيبية الكفيةل بإضفاء النجاعة الـمرجتاة عىل معل هذه الـمؤسسة الـهامة ِمـ نما
آفرز مقرتحات عـم ِل نية اجتــهدان يف بلورهتا و صياغهتا بعيدا عن آي ٍ
توظيف همام اكن  ،و ذكل انطالقا من
ٍ
إحصائيات حقيقي ٍة و شفاف ٍة سوف نس تعرضها ِتـباعــا  ،كام و تأسيسا عىل مجةل من املعطيات واملؤرشات
ا
آ ْ
برزت النقائص احلاصةل و احلائةل دون الارتقاء بملنظومة الرقابية معوما ومبنظومة معل الهيئة خصوصا .
وإا ْذ تـ نم اإعداد هذا التقرير وصياغته و توضيبه ف إاننـــه ينبغي تسجيل مسامهة اكفة العاملَّي بملؤسسة
مبختلف آصنافهم و تعـدُّد رتهبم يف اإجناز ذكل ُ ٌّ
ُك من موقعه و يف حــــــدود جمال اختصاصه ،تثـمينا للعمل
اذلي يقومون به وسعهيم اإىل الرفع من مس توى مؤسس هتم يف ظاهر ٍة جديرة بلتنويه ل ميكن غري الإشارة اإلهيا
إجياي عىل
فالإشادة هبا و يه اليت تربز شعورا معيقا بلنءامء والافتاار بذكل  ،مع ما ذلكل من انعسا ا ٍ
ك ويه اليت بذلت قُـصارى الـجهد لـمواهجة ِ
متطلبات مرحةل ما بعد الثورة بصعوبهتا
مردودينـــ ِة هذه الـهيئة ك ُ ٍ
و تداعياهتا و ما آفرزته من خرو ٍج عن نو ِ
التعامل مع خمتلف املصاحل ا إلدارية يف اإطار ِتلقي
اميس و ضوابطِ
ِ
ردودها اليت ُ ِسل كثريٌ من التنأخري يف ورودها مبا ن
عطل معل جملس الهيئة من خالل تقلص عدد امللفات
نون عند
املدروسة  ،وهو ما اكن سببا مـــــن الس باب ادلن ا ِعية اإىل التفكري يف اإجياد ا ٍ
تيب قا ِ ٍ
إطار واق ِع ٍي آو تر ٍ
إطار سا ٍم بدليوان الوزاري آو بملؤسسات العمومية
الاقتضاء يكفل جتاوز ذكل  ،تــمـث ُ ُُّل يف وجوب تعيَّي ا ٍ
تكون هممته متابعة مراسالت الهيئة العليا للرقابة الإدارية و املالية و التنس يق يف شأهنا بَّي الوزير آو
املسؤول الول عن املؤسسة املعنية و بقية املصاحل قصد الاطالع عىل التوصيــــــات الصادرة و تبَّي املوقف
مهنا والسعي احلثيث لتنفيذها آو حتديد املوقف مهنا مث احلرص عىل الإجابة يف آرسع الوقات  ،مبا يضفي يف
اعتقادان جناعة آكرب عىل معل الهيئة  ،ورمغ ذكل ف إان نه ل ميكن اإغفال مواقف عديد الوزارات و املؤسسات
املعن نية بملتابعة اليت اكنت مس تجيبة و متفاعةل يف هذا الأأن .
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ول ِك ْن وفيي الـ ُمقاب ِِل تقتيض الإشارة اإىل ما ملس ناه من تعاون و رغبة صادقة يف تفعيل دور هذه
الـمؤسســـة والاقتناع به من طرف آهجزة الرقابة تـمث ُّال يف هيئات الرقابــــــة العامة الث نالث للمصاحل العمومية
و للاملية و لمالك ادلوةل و الأؤون العقارية من خالل ما لوحظ من احلرص عىل حضور جمالسها الأهرية
واكفة الاجءامعات املنعقدة مبقرها تنفيذا لربانمج احلكومة املفتوحة اليت مت تعيَّي الهيئة العليا للرقابة الإداريـــــة
واملالية اجلهة امللكفة بلتنس يق يف اإطاره ،تضاف اإىل ذكل التفقدايت الوزارية اليت متسكت بإطار الهيئة جمال
لتحركـــها من آجل تنظــــــــميها و هيلكهتا و اإجراء الإصالحات اليت يراها منتسبـــوها رضورية للهنوض هبا ،
ينص القانون املنظم لعمل الهيئة عىل عضويهتا يف جملسها
دون آن ننــــــــىس دائرة احملاس بات اليت و لنئ مل ُّ
الأهري اخملصص للمتابعة فا نإن روح التعاون اليت آبدته جعل من ممثلها عنرصا قارا مبا انعكس اإجيابيا عىل هذا
تنوعا و اإثراء ل يسعنا غري تمثينه ُّ ُ ،
ُك ذكل ِمـ نما نعتربه اإجياب ًّيا رمغ بعض الصعوبت
اجمللس و آضفى عىل معل ُّ
املأار اإلهيا  ،إالن ا نإن ذكل ل ميكن هل بج النقائص الـ ُمس نجةل لع ًّل آبرزها عدم تالمم النصوص املنظمة لعمل
الهيئة والواقع الراهن اذلي تعيأه بالدان و خاصة واقع ما بعد الثورة  ،كــ ُن ٍ
صوص حالت دون توس يع
صالحياهتا رمغ جازم الاعتقاد بحلاجة الأديدة اإىل مثل ذكل لضامن مزيد النجاعة عىل تد ُّخـــالهتا  ،وبلتنـايل
ح ْيــ ُنونـــ ِة الوقت لنظرها ودراس هتا و اختاذ القرارات املناس بة يف خصوصها  ،مأريا يف هذا الصدد اإىل مرشوع
القانون الواقع اإعداده س نة  2012واذلي اس هتدف يف مــا اس هتدفه توحيد هياُك الرقـــــابة لكها ـ عـــدا دائرة
احملاس بات ـ مبختــــلف ُمـس نمــياهتا  ،هذا املرشوع اذلي مل يتجاوز اإىل مرحةل التطبيق  ،اإذ مل يقع نظره من
طرف اجمللس التأسييس  ،ومل تـ ْت ُ ُـل مبادرات لحقة  ،مقابل تسجيل عدم القبول به من عديد الطراف بل
شق من املراقبَّي كحقيق ٍة اثبت ٍة تقتيض المانة و املوضوعية ذكرها  ،مبا اس تدعى وقفة تأمل
وحىت من طرف ٍ
يض يف ادلفاع عن
ارتأيناها داخل الهيئة داخل الهيئة بعد تسمييت عىل رآسها يف  24مار  2014ف إا نما الــ ُم ِ ُّ
ــل  ،اإىل جان
ذكل املرشوع رمغ الصعوبت احمليطة واذلي ل هيم الهيئة وحدها بل املنظومة الرقابية كــ ُك ٍ
عديـــد الطراف الخرى املؤثرة بال جدال ومهنـــا خصوصا آحصاب الــــــــــــــــــقرار تنفيذيًّــــا و تأــريع ًّيا  ،آو
التفكري يف املبادرة بإصالح و ترتي بيت الهيئة ادلاخيل ملواهجة حتدايت املرحةل لتكون آكرث فاعلية يف اإطار
الواقع احلــــــايل  ،و هو ما اس تغرق وقتا غري قصري نظرا حلجم املسؤولية يف اختاذ هذا القرار آو ذاك  ،ليمت
يف الخري تقرير اختيار الفرضية الثانية  ،كقر ٍار مل يقع التوصل اإليه اإل بعد نقاشات مس تفيضة و معل كبري
ِ
الـجهات
صل جملس الهيئة ،اقـــرتاحـــا لعرضـــــه للنظر و ادلن ر من طرف سلطة ا إلرشاف ومن بعدها
املعنية رجاء التوصل اإىل ما يكفل حتقيق الغاية الـمرجتاة ِ ،يف ح ٍل وسطٍ يُؤدنى معه ادلن ُور املوكول لهذه الهيئة
ِــَّي قانوان وآ ْمرا اذلين مل تطـلْهُــمــا يدُ التن ْح ِوي ِر آ ِو التن ْطوي ِر
ظل قُ ُص ِور ن نصهيْ ا الــحا ِلــي ْ ِ
كام ينبغي هل آن يُؤدنى يف ِ
ك بِوضْ ِعها نالرا ِه ِن  .وهكذا فا نإن المانة تقتضيين القول وإان نه
ُمنْ ُذ ُصدُ ِورمها  ،ومبا ل يؤ ِث ُر يف املنظوم ِة نالرقا ِب ني ِة ك ُ ٍ
ل ميكن بقاء الوضع عىل حالته يف مغي دراسة املسأةل من خمتلف جوانهبا وتقري ِر ما ينبغي تقر ُير ُه ،لكـم ٌة آقولُها
وا ْم ِيض.
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الاسهاب يف رشحه يف
ــــو ِطئ ُة مل ي ُك ْن ِذل ِكل ُ
غري سب ٍ شهِد به مضموهنا ِمـ نما ارتأيــنا ْ
وإا ْذ طال ِت الــتن ْ
ِ
حصاب القرار عليه في ْسهُل علهيم
الـحرص عىل الـ ُمصارح ِة و المان ِة يف ن ْق ِل الوا ِقع ِ مَك هُو عل ْي ِه ابْ ِتغاء د ِل آ ِ
إطار
ا ِ
الـَّض ِور ِي ،حديثا ب إلثْــــ ِر عن مالمح هذا التقرير تــمــثُّــال يف دراسة  73تقريرا مهنا 12
الصائِ ِ و ن
ِاختاذ القر ِار ن
يف اإطار متابعة آوىل و  61بقية متعلقة مبلفات س بق للهيئة الرشوع يف متابعهتا خالل الس نوات املاضية ومل
تس تمكل اجلهات الـمعنـ نية تدابري الإصالح الـ ُموَص بختاذها ،و قد مشـــلت هذه املتابعة التقرير السابع
والعرشون دلائرة احملاس بات وعددا من تقارير هيئات الرقابة العامة وبعض تقارير التفقدايت الوزارية وفق
آمهيهتا ،وقد آنتجت العامل املرشوع فهيا تسجيل بلوغ النس بة امجللية ل إالصالح  %75من مجموع التوصيات
املضمنة بتقارير الرقابة والتفقد ،وتراوحت تكل النس بة بَّي  %46بلنس بة للمتابعة الوىل و %87عند املتابعة
السادسة وفق ما تربزه جداول التقرير الإحصائية  ،مقابل تقرير جملس الهيئة اإهناء املتابعة يف خصوص مخسة
عرش تقريرا (  )15اســ ُت ْمكلت الإصالحات موضوعها آو بلغ مثلها مراحل متقدمة ا ْكـ ُتـفي معها بتعهيد اجلهات
اخملتصة مبتابعة استيفاهئا .
هذا من هجة ومن هجة آخرى فقد اكن للتوصيات مساهنا صل هذا التقرير اعتبارا لمهيهتا يف جمال
تــــدارك الإخاللت والــهِن ِ
ات الـ ُمس نجةل  ،لع نل آ ْبرزها ما تعلق بلترصف الإداري واملايل بملراكز ادليبلوماس ية.
مضمون تــ نم تبويبه اكلتــي:
تكل مالمح هذا التقرير و خطوطه العريضة آردان اس هتالهل هبا ،يف
ٍ
الباب الول  :نأاط الهيئة يف جمال دراسة تقارير الرقابة و التفقد و متابعهتا.
الباب الثان  :نأاط الهيئة يف جمال التنس يق و التعاون ادلويل.
الباب الثالث  :التوصيات العامــة للهيئة
الباب الرابع  :اإصالح وظيفة املتابعة
العنوان الول  :الواقع و الفاق
العنوان الثان  :التجس مي القانون لتصورات الإصالح .
اخلامتة
املالحــق :
املذكرات التفصيلية.-مرشوع آمر ورشح آس بابه.

4

 2014التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

الـبـاب الول:
نــأــاط الــهـــيــئــة فــي مــجــال دراســة تــقــاريــر الــرقــابــة ومــتــابــعــتــهـا
تولت الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية خالل س نة  2014دراسة  73تقريرا مفصةل بمللحق عدد  ،1مهنا
 12تقريرا يف اإطار متابعة آوىل و 61تقريرا يف اإطار متابعات لحقة مشلت الهياُك واملؤسسات اليت مل تس تمكل
تدابري الإصالح املس توجبة .وتتوزع هذه التقارير حس جمال الرقابة ومس توى املتابعة ،كام ييل:
جمـال الرقـابة
مصاحل اإدارية
مركزية وهجوية
مؤسسات معومية
ذات صبغة اإدارية
جامعات حملية
منأأت معومية
وذات مسامهة
معومية
مؤسسات معومية
ل تكتيس صبغة
اإدارية
مجعيات وهياُك
غري مصنفة
قطاعات وحماور
اجملــمـــوع
اجملــمـــوع العــام

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
ل إالصالح

آولـى
لحقـة
آولـى
لحقـة
آولـى
لحقـة
آولـى

1
4
3
14
*
6
7

8
216
104
521
*
281
185

7
94
52
220
*
120
96

*
51
*
46
*
25
*

7
38
52
139
*
66
96

1
178
52
382
*
215
89

لحقـة

17

996

370

61

163

833

%13
%82
%50
%73
*
%77
%48
%84

آولـى

*

*

*

*

*

*

لحقـة

9

343

183

36

76

267

*
%78

آولـى
لحقـة
آولـى
لحقـة
آولـى
لحقـة

1
6
*
4
12
61
73

32
191
*
147
329
2721
3050

22
83
*
91
177
1181
1358

*
24
*
18
*
264
264

22
36
*
64
177
591
768

10
155
*
83
152
2130
2282

%31
%81
*
%57
%46
%78
%75

و مشلت املتابعة الوىل بخلصوص التقرير الس نوي السابع والعرشين دلائرة احملاس بات وتقارير هياُك الرقابة
العامة وعددا من تقارير التفقدايت الوزارية .وقد بلغ عدد هذه التقارير  12تقريرا اس تخرجت مهنا الهيئة  329مالحظة
تتعلق بنقائص يف الترصف وإاخاللت بلرتاتي اجلاري هبا العمل مت خبصوصها تسجيل نس بة تدارك قدر معدلها بـ
 ،%46وتقدمت الهيئة بأأن النقائص املتبقية بـ  177توصية لإصالهحا وتاليف تكرار حدوهثا ،مثلام هو مبَّي بجلدول
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املوايل املبوب حس الوزارات ،واذلي يبَّي آن نس بة الإصالح املسجةل منذ املتابعة الوىل تراوحت بَّي ℅60
بلنس بة للهياُك الراجعة بلنظر لوزارة التعاون ادلويل و ℅ 13بلنس بة للهياُك التابعة لوزارة املالية.

عدد التوصيات املقدمة

نس بة الإصالح
والتدارك

وزارة الأؤون اخلارجية
وزارة الاقتصاد واملالية

1
1

33
8

15
1

18
7

%45
%13

وزارة الفالحة
وزارة الصـــــــناعة والطاقـــــــة
واملنامج
وزارة الأـــــ باب والرايضـــــة
واملرآة والرسة
وزارة الصحة

2

56

32

24

%57

1

12

9

3

%75

3

98

35

63

%36

1

42

23

19

%55

2

35

10

25

%29

1

45

27

18

%60

12

329

152

177

%46

الوزارات املعنية بتقارير
الرقابة

وزارة الس ياحة
وزارة التمنيــــــة والتعــــــاون
ادلويل
الــمــجــمــوع

عدد التقارير
حمل متابعة

عدد النقائص املس تخرجة عدد النقائص اليت
مت تداركها
من التقرير

6

 2014التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

وواصلت الهيئة خالل املتابعات الالحقة دراسة وتقيمي الإجراءات املتاذة لتجس مي  855توصية مل يس تمكل
تنفيذها تتعلق بــ  61تقرير رقابة قامت بدراس هتا .وقد بلغت النس بة الإجاملية ل إالصالح والتدارك حوايل ℅78
مثلام يربزه اجلدول التايل:
نتاجئ املتابعات الالحقة
عدد
مس توى املتابعة

عدد النقائص عدد التوصيات عدد التوصيات

التقارير

املس تخرجة

حمل متابعة من التقرير

املقدمة يف ضوء املتبقية من
املتابعة الوىل

املتابعة السابقة

عدد

عدد

نس بة

العدد

النس بة

التوصيات

التوصيات

الإصالح

امجليل

امجللية

املنجزة

املتبقية

خالل هذه

للنقائص

ل إالصالح

خالل هذه

للمتابعة

املتابعة

اليت مت
تداركها

املتابعة
نتـــــاجئ املتابعـــــة
الثانية
نتـــــاجئ املتابعـــــة
الثالثة
نتـــــاجئ املتابعـــــة
الرابعة
نتـــــاجئ املتابعـــــة
اخلامسة
نتـــــاجئ املتابعـــــة
السادسة
الـمـجـمـوع

20

701

394

394

160

234

41%

467

%67

16

870

332

226

58

168

%74

702

%81

12

502

204

126

24

102

%19

400

%80

7

294

112

48

7

41

%15

253

%86

6

354

139

61

15

46

%25

308

%87

61

2721

1181

855

264

591

%31

2130

%78
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 .1رئاسة احلكومة
نتاجئ املتابعة الثالثة:
وقد آقر جملس الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية خالل س نة  2014اإهناء متابعة  15تقريرا مت اس تكامل
الإصالحات املتعلقة هبا آو تسجيل تقدم هام يف تنفيذ التوصيات الهامة والساس ية آوُك اإىل سلطات ا إلرشاف
املعنية مواصةل التأكد من اس تكامل جتس مي تدابري الإصالح اليت رشع يف اإجنازها.
وتتوزع امللفات اليت مشلهتا آعامل املتابعة حس سلطة إارشاف الهياُك واملؤسسات املعنية عىل النحو التايل:
املتابعة الوىل

موضوع التقرير

عدد
النقائص
املس تخرجة

نتاجئ املتابعة الثالثة
نس بة

عدد

عدد

عدد

عدد

التوصيات

التوصيات

التوصيات

التوصيات الإصالح %

املقدمة يف

املتبقية من املنجزة

املتبقية

ضوء املتابعة

املتابعة

خالل هذه للمتابعة

الوىل

السابقة

املتابعة

خالل هذه
املتابعة

العدد امجليل

النس بة

للنقائص

امجللية

اليت مت

ل إالصالح

قرار جملس
الهيئة

تداركها

تقيمي آجال اإعداد القوامئ
املالية من قبل الهياُك
واملؤسسات واملنأأت
العمومية اليت تمتتع

29

24

18

12

6

℅33

17

℅59

مواصةل املتابعة

مبنحة مبارشة آو غري
مبارشة من مزيانية
ادلوةل
الترصف يف الرشكة
للطباعة

اجلديدة

146

39

34

21

13

℅38

125

℅86

والصحافة والنرش
اجملموع

175

63

52

33

19

8

℅36

142

℅81

مواصةل املتابعة
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توىل جملس الهيئة تقيمي آجال اإعداد القوامئ املالية من قبل الهياُك واملؤسسات واملنأأت العمومية اليت تمتتع
مبنحة مبارشة آو غري مبارشة من مزيانية ادلوةل خالل س نة 2014الاطالع عىل نتاجئ آعامل املتابعة الثالثة لتقرير
هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول الترصف يف الرشكة اجلديدة للطباعة والصحافة والنرش .
وخبصوص تقيمي آجال اإعداد القوامئ املالية من قبل املنأأت العمومية واملؤسسات العمومية اليت ل تكتيس
صبغة اإدارية واليت تمتتع مبنحة مبارشة آو غري مبارشة من مزيانية ادلوةل،واصلت الهيئة خالل س نة  2014متابعة
التوصيات اليت تقدمت هبا خبصوص املؤسسات العمومية للصحة والرشكة الوطنية محلاية النبااتت والواكةل التونس ية
للتكوين املهين.
فعىل مس توى مصاحل وزارة الصحة بينت نتاجئ املتابعة توصل هذه الوزارة اإىل استيفاء آغل التدابري املتعلقة
بتنفيذ التوصيات الربع املتبقية واملتعلقة آساسا مبصادقة جمالس الإدارة مبستأفيات شارل نيكول وفطومة بورقيبة
بملنس تري واحلبي بورقيبة والهادي شاكر بصفاقس عىل القوامئ املالية الهنائية لس نوات  2008و 2009و2010
وتبعا ذلكل آقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا امللف عىل مس توى وزارة الصحة.
كام بينت املتابعة اس تكامل مصاحل الرشكة الوطنية محلاية النبااتت اإجناز عدد من التوصيات الراجعة اإلهيا
بلنظر والتقدم يف استيفاء العامل املتعلقة ببقية التوصيات وذكل من خالل اإقرار متابعة تنفيذ قرارات جملس الإدارة
كنقطة قارة جلدول آعامهل واحلرص عىل متابعة هذه القرارات من قبل اإطارات الرشكة ُك يف جمال اختصاصه ودمع
الرشكة بلإطارات اخملتصة والعمل عىل اإجناز الشغال املتعلقة بجلرد املادي للصول وحتيَّي دفرت اجلرد واس تكامل
الإجراءات اخلاصة بستأارة لختيار مكت حماس بات .كام سعت الرشكة اإىل حتيَّي هيلكها التنظميي وإادراج معاجلة
مديونيهتا يف اإطار اإعداد ملف اإعادة هيلكة الرشكة وعرضه عىل جلنة التفكري مبتابعة سري نأاط املؤسسات
واملنأأت الراجعة بلنظر لوزارة الفالحة بلإضافة اإىل اختاذ الإجراءات الالزمة خبصوص احلسابت غري املربرة.
وبعتبار اس مترار مساعي الرشكة اإىل معاجلة ما تبقى من مسائل حماسبية وتنظميية وإادارية ،فقد آقر جملس
الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف عىل مس توى الرشكة املذكورة.
آما خبصوص الواكةل التونس ية للتكوين املهين فبينت نتاجئ املتابعة سعي هذه الخرية اإىل استيفاء العامل
املتعلقة بلتوصيات املتبقية .حيث مت الرشوع يف تنفيذها خاصة يف الانطالق يف تنفيذ الصفقة املربمة مع آحد
مسات اخلربة يف احملاس بة لإعداد القوامئ املالية لس نوات  2008-2007-2006واس تكامل اإجناز املرحلتَّي الوىل
والثانية املمتثةل يف دراسة الوضعية احملاسبية للواكةل واملراكز الراجعة لها بلنظر وحتويل املعطيات احملاسبية بعنوان
س نوات  2006و 2007و  2008من الربجمية الإعالمية القدمية اإىل الربجمية اجلديدة اليت مت اعءامدها واختاذ التدابري
الفنية الالزمة لربط املراكز بلأ بكة الإعالمية للواكةل قصد اس تعامل الربجمية اجلديدة بلتوازي .وسعت الواكةل دمج
آرصدة الافتتاح لس نة  2005مضن املعطيات احملاسبية بعنوان س نوات  2006و 2007و  2008وتسجيل العمليات
9
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احملاسبية لسنيت  2009و 2010بدفاتر احملاس بة ومواصةل آشغال اإعداد القوامئ املالية اخلاصة هبام وإادماج قاعدة
املعلومات اخلاصة بلتأجري صل الربجمية احملاسبية "مايسرتا" بعد حتديد اخلصوصيات الفنية اليت جي آن تتوفر
بربجمية  INSAFلالس تجابة حلاجيات مصاحل الواكةل بلإضافة اإىل العمل عىل رفع حتفظات مراجع حسابت الواكةل
خاصة يف ما يتعلق بلقيام بجلرد املادي ملمتلسات الواكةل وتسوية احلسابت املتعلقة هبا ،وذكل من خالل مصادقة
جملس املؤسسة عىل اإسرتاجتية تطوير نظام الترصف املعمتد.
وقد آقر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف لحقا.
ومن انحية آخرى ،بينت املتابعة توصل الرشكة اجلديدة للطباعة والصحافة والنرش اإىل اإجناز  13توصية
ومواصةل تنفيذ  15توصية يف حَّي مل يرد يف الإجابة ما يوحض مدى الزتام املؤسسة بلعمل عىل تنفيذ  6توصيات
آخرى.
فقد آقرت الرشكة بداية من س نة  2009اإخضاع مجيع الانتدابت اإىل مبدآ املناظرة استنادا اإىل حتديد
مس بق للحاجيات وتولت مراجعة الوضعية املتعلقة بنتفاع بعض العوان احلاصلَّي عىل خطط وظيفية مببلغ جزايف
بعنوان الساعات الإضافية وحس املنح املس ندة بصفة خمالفة للقانون بلإضافة اإىل اإهناء العمل بملقررات الفردية
إلس ناد الامتيازات العينية وإاخضاع ُك املنح والامتيازات اإىل مقرر تأجري اخلطط الوظيفية اجلاري به العمل
بملؤسسة .وتولت الرشكة توقيف العمل بملصاريف غري املربرة وتدارك النقائص املتعلقة بتكوين العوان وسد
الأغور عىل مس توى نأاط الإشهار مع حتيَّي تطبيقة الإشهار .كام توصلت املؤسسة اإىل وضع آطر تعاقدية تنظم
عالقاهتا مع املتعاملَّي معها من خالل اإبرام اتفاقيات مع اجلدد مهنم والسعي اإىل تسوية وضعية حرفاهئا القداىم
وضبط نس التخفيضات وفق آسقف حمددة لك رمق معامالت حيققه احلريف.
كام متت اإحاةل مرشوع النص املتعلق بضبط الهيك التنظميي للرشكة عىل سلطة ا إلرشاف للمصادقة وإاعداد
قانون الإطار والانطالق يف اإعداد جذاذات الوظائف اخلاصة بأعواهنا يف انتظار اعءامد دليل اإجراءات يأمل
خمتلف آوجه نأاطها وإاقرار اللجوء اإىل مكت خمتص لرتكزي نظام معلومايت مندمج بلإضافة اإىل اإعداد مرشوع قرار
حول اإس ناد املنح ليكون آداة مرجعية وحيدة يف الغرض مع السعي اإىل التحمك يف مسأةل اإس ناد ساعات العمل
الإضافية اجلزافية بلإضافة اإىل وضع اإجراءات مكتوبة ومصادق علهيا حتدد الزتامات املسات اجلهوية وكيفية متابعة
نأاطها من قبل املصاحل املركزية للمؤسسة .كام تولت الرشكة اإعداد مرشوع يضبط املالمح الكربى لس ياس هتا
التجارية مع العمل عىل احلد من تراجع مداخيل الإشهار وحتديد مقاييس الإنتاج الصحفي ومواصةل متابعة مأل
القضااي اجلزائية املرفوعة ضد اإحدى نيابت الرشكة.
ويف ضوء ما متت الإفادة بختاذه من تدابري اإصالح وإاجراءات بعضها مت تنفيذه والبعض الخر بصدد
التجس مي آقر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف عىل مس توى الهيئة.
10
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 .2وزارة ادلاخلية
نتاجئ املتابعة الثانية:
مشلت التقارير اليت تناولهتا الهيئة س نة  2014يف اإطار متابعة اثنية تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل
العمومية حول الترصف يف الإدارة العامة للأؤون الإدارية واملالية لوزارة ادلاخلية والتمنية احمللية سابقا و تقرير دائرة
احملاس بات الساد والعرشين يف ببيه املتعلقَّي ببدلية بوسامل و بدلية قفصة وذكل مثلام يربزه اجلدول التايل:
املتابعة الوىل

موضوع التقرير

عدد النقائص
املس تخرجة

بعض

نتاجئ املتابعة الثانية
نس بة

عدد التوصيات عدد

عدد

املقدمة يف ضوء التوصيات

التوصيات التوصيات الإصالح %

املتابعة الوىل

عدد
املتبقية

املتبقية من

املنجزة

املتابعة

خالل هذه للمتابعة

السابقة

املتابعة

خالل هذه
املتابعة

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

النس بة

قرار جملس الهيئة

امجللية
ل إالصالح

آوجه

الترصف الإداري
واملايل

بلإدارة

العامة

للأؤون

الإدارية

واملالية

لوزارة

ادلاخلية

والتمنية

احمللية

31

17

17

2

15

℅88

29

℅94

اإهناء املتابعة

السابقة
بدلية بوسامل

23

15

15

2

13

℅13

10

℅43

مواصةل املتابعة

بدلية قفصة

65

45

45

20

25

℅44

40

℅62

مواصةل املتابعة

اجملموع

119

77

77

37

40

℅48

79

℅66
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فبخصوص الترصف يف الإدارة العامة للأؤون الإدارية واملالية لوزارة ادلاخلية والتمنية احمللية سابقا ،آظهرت
نتاجئ املتابعة توفق الهياُك املعنية يف اإجناز القدر الوفر من التوصيات اليت تقدمت هبا الهيئة.
فقد متكنت وزارة ادلاخلية من اس تصدار حمك ابتدايئ يف القضية اليت مت رفعها عن طريق امللكف العام
بزناعات ادلوةل ضد وكيل ادلفوعات السابق وعدد من مساعديه من آجل الاستيالء عىل آموال معومية.
وسعت الإدارة العامة للمحاس بة العمومية والاس تاالص بوزارة املالية اإىل جتاوز الإشساليات اليت اعرتضت
معليات اخلمت الهنايئ لعدد من واكلت ادلفوعات من خالل تذكري مصاحل آمري الرصف املعنيَّي بَّضورة احرتام
مقتضيات الفصل  160من جمةل احملاس بة العمومية وعقد جلسات معل يف الغرض مع مصاحل الوزارات املعنية
وإاجراء تدقيق ميدان دلى عدد من والكء ادلفوعات.كام متت دعوة آمَّي املصاريف دلى وزارة ادلاخلية اإىل تدارك
خمتلف النقائص اليت مت الوقوف علهيا والالزتام بلنصوص القانونية والرتتيبية املنظمة للنفقات العمومية وإاجراء
معليات تفقد عىل حسابت المانة العامة للمصاريف وآماانت املصاريف دلى الوزارات .
آما عىل مس توى مركز الإعالمية لوزارة املالية،ولضامن سالمة النظمة املعلوماتية فقد مت دراسة وجتربة عدد
من طرق التأفري املتاحة واختيار اإحداها واعءامدها يف مرحةل آوىل مبنظومة آدب مركز يقبل تعمميها عىل بقية
املنظومات بلإضافة اإىل اإفراد ُك فين حبساب خاص ( )compteoracleميكن من تعق وحتديد التدخالت
والنفاذ اإىل احلاسوب املركزي ودعوة مجيع املس تعملَّي عرب شاشة الاس تقبال للمنظومة اإىل الإعالم الفوري بنهتاء
املهام لي سب من الس باب لتفادي وقوع جتاوزات.
وتبعا لس تكامل تنفيذ آغل التوصيات والتقدم يف اإجناز التوصيتَّي املتبقيتَّي  ،مت اإقرار اإهناء متابعة هذا
امللف مع دعوة التفقدية العامة لوزارة ادلاخلية اإىل متابعة مأل القضية اجلزائية املرفوعة ضد آمر الرصف وعدد من
مساعديه مع مصاحل امللكف العام بزناعات ادلوةل.
من انحية آخرى ،آبرزت املتابعة اإجناز بدلية بوسامل لتوصيتَّي من مجةل  15توصية س بق للهيئة آن تقدمت
هبا خالل املتابعة الوىل وذكل من خالل اإقرار العمل بكرا الرشوط المنوذيج امللحق بملنأور املأرتك لوزير
ادلاخلية والتمنية احمللية ووزير التجارة والصناعات التقليديةعدد31املؤرخ يف  21آكتوبر  2006حول الترصف يف
آسواق امجلةل والإنتاج وآسواق البيع بلتفصيل ملنتجات الفالحة والصيد البحري والاستناد اإىل آحسام الفصل52من
جمةل اجلباية احمللية لتربير عدم اس تصدار آمر لإضفاء صبغة املصلحة العامة خبصوص الشغال الولية والإصالحات
الكربى املتعلقة بلطرقات والرصفة املنجزة خالل الفرتة من 2007اإىل 2009بعتبار آن الشغال املذكورة قد آجنزت
واس تمكلت س نة.2009
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وتواصلت اجلهود يف اجتاه حتيَّي جدول حتصيل املعلوم عىل العقارات املبنية وتسوية ادليون املثقةل عىل
العقارات اليت اكنت موجودة قبل الفيضاانت واس تاالص املعلوم عىل املؤسسات ذات الصبغة الصناعية آو التجارية
آو املهنية والعمل عىل تسوية بقااي الاس تاالص بعنوان املعلوم من آجل الإشغال الوقيت للطريق العمويم ومعلوم
رخصة تعاطي همنة بلطريق العام ومعلوم الإشهار .بلإضافة اإىل مواصةل العمل عىل تنفيذ اخملطط املديري للترصف
يف املنظومة املائية وتدارك التأخري يف تنفيذ مأاريع امحلاية من الفيضاانت وإاحداث مركز حتويل و تذليل الصعوبت
والإشساليات املطروحة لإقامة املص املراق املأرتك لولييت جندوبة وبجة .كام مت الرشوع يف اإجراءات تسجيل
العقارات التابعة للبدلية وتعهدت هذه الخرية بقرتاح توس يع نطاق املنطقة البدلية لتأمل اكفة املنطقة املغطاة مبثال
الهتيئة العمرانية للمدينة يف اإطار اإعداد مرشوع برانمج الاستامثر البدلي للفرتة2014-2010و بعرض املسائل املالية
العالقة عىل الهياُك الاستأارية للبدلية قصد اختاذ قرار هنايئ بأأهنا و بإدراج اإجناز مسلخ بدلي جديد مطابق
للمواصفات الفنية والبيئية مضن مرشوع التمنية البدلية واحلَّضية للفرتة.2018-2014
وتبقى بدلية بوسامل مدعوة اإىل اس تكامل تدابري الإصالح اليت رشعت يف جتس ميها والعمل عىل تطبيق
مقتضيات منأور وزير ادلاخلية والتمنية احمللية عدد13املؤرخ يف25آفريل2003حول تأمَّي متطلبات السالمة
والوقاية بملس تودعات البدلية.
آما عىل مس توى بدلية قفصة ،فبينت نتاجئ املتابعة تواصل اجلهود الرامية اإىل جتس مي برانمج الإصالح
املتضمن لـ  45توصية مبا مكن من الاس تجابة اإىل  17مهنا.
فقد توصلت البدلية اإىل توظيف املعالمي املس توجبة عىل رشكة فسفاط قفصة استنادا اإىل البياانت املتوفرة
دلى املصاحل الفنية وتولت اقتطاع مبلغ خصم الداء عىل القمية املضافة من املبلغ املؤمن مبقابيض خارج املزيان نظرا
لعدم اإيفاء آحد املس تلزمَّي بتعهداته بعد مرور س نة مع مواصةل التنس يق مع القابض البدلي ملتابعة الإجراءات
والتتبع لس تاالص بيق مبلغ اللزمة املعنية والتعهد بختاذ التدابري الالزمة مس تقبال لس تاالص ُك املعالمي طبقا
لكرا الرشوط بلإضافة اإىل تضمَّي  41عقارا صبغته منطقة خَّضاء بدفرت املكل العام البدلي و36عقارابلمالك
اخلاصة الراجعة للبدلية مع مسك ملفات يف الغرض والسعي منذ س نة 2011اإىل تسجيل مجيع آمالكها.
وسعت البدلية اإىل اإعداد آدةل اإجراءات ووضع خمطط لتكوين ورسلكة العوان كام مت استبدال منظومة
جباية مبنظومة الترصف يف موارد املزيانية ورشع يف اس تغاللها بلإضافة اإىل تركزي تطبيقة اإنصاف و تواصل
التنس يق مع املركز الوطين ل إالعالمية لتيسري النفاذ اإلهيا وتكوين جلنة فنية لإعداد جرد للمرافق املتوفرة بملنطقة
البدلية وإارساء قاعدة معطيات يف الغرض .ومت الرشوع يف الإعداد خملطط التمنية البدلية واحلَّضية 2018-2014
وفق املهنجية اليت ضبطها منأور وزير ادلاخلية عدد  14بتارخي 2013مع السعي اإىل اإدراج مراجعة مثال الهتيئة
مضن برانمج اإعداد آمثةل الهتيئة العمرانية وخرائط املدن لس نة . 2014
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كام دعت البدلية مصاحلها اخملتصة اإىل عدم قبول آي ملف تقس مي اإل بعد الاس تظهار بوصل خالص الداء
البدلي و اإصدار مذكرة تتعلق بوجوب الالزتام بلفصل  55من قانون املالية لس نة 2013وإاىل عدم املوافقة عىل
التفويت يف قطع آرض اإل بعد اجناز تقس مي وإامتام مجيع الإجراءات القانونية املس توجبة مبا يف ذكل واحلصول عىل
مصادقة اللجنة اجلهوية للتقس اميت ولكفت مصلحة التفقد مبتابعة ملف الرتاتي البدلية من خالل التنس يق مع
الرشطة واملصاحل البدلية املعنية لرفع خمتلف اخملالفات يف اجملال العمران والصحي واختاذ القرارات يف الغرض
وتنفيذها.كام مت اس تكامل هتيئة قرص البدلية و اإحاةل املرشوع املتعلق بسوق ادلواب لواكةل الهتذي والتجديد
العمران بعتبارها ملكفة به يف اإطار آحد الربامج الوطنية ومت اس تكامل اإجراءات اإس ناد الصفقة املتعلقة ببناء
املس تودع البدلي مع السعي اإىل اإحداث مسلخ بدلي جديد خارج مناطق العمران يس تجي للرشوط البيئية
والصحية املنصوص علهيا بلنظام المنوذيج للمساخل و النظر يف اإجياد صيغة مالمئة ملعاجلة مسأةل نقل اللحوم.
ومن هجة آخرى ،حال عدم حتيَّي بعض البياانت وتوفريها بلزمام اخملصص ذلكل وغياب الضامانت الكفيةل
بإجناز آعامل التنفيذ وكذكل وجود صعوبت يف معلية تبليغ الإعالمات والتنابيه بلطرق القانونية دون تفعيل
التتبعات بأأن املعالمي عىل العقارات املبنية وغري املبنية.كام تبَّي عدم اإمسانية تسوية وضعية القطع املرهونة للبدلية
مبقتىض عقود مربمة سنيت 2000و 2005كضامن لإجناز الشغال الهنائية للهتيئة بعتبار آن التقس مي املعين آصبح يف
آغلبه ملسا خاصا لدلوةل وتعهدت البدلية بتاليف مثل هذه الإخاللت مس تقبال وبلتنس يق مع املصاحل اجلهوية
للوزارات خبصوص املأاريع املأرتكة.
ويف املقابل واصلت البدلية التنبيه عىل الأاغلَّي للطريق العام واملطالبَّي بدفع املعلوم املوظف عىل الالفتات
الاشهارية والعمل عىل بذل املزيد من اجلهد لتدارك مسأةل ضعف نس الاس تاالص مع اإصدار مذكرة لإلزام
طالب الرخص العمرانية والتعريف بلإمضاء بتقدمي شهادة اإبراء من الداءات املوظفة بعنوان الس نة اجلارية .كام مت
رفع قضااي جزائية ضد بعض البائعَّي واملأرتين و تلكيف احملايم برفع قضااي يف إازاةل البناءات عىل آسا الفصل 36
من جمةل احلقوق العينية مع توجه النيابة اخلصوصية حنو تسوية هذه الوضعيات لصعوبة تداركها وللكفهتا املالية .وآمام
ارتفاع مبلغ ادليون غري املس تالصة بعنوان الكرية نتيجة تدلد املتسوغَّي واصلت البدلية اختاذ الإجراءات الالزمة
دلفعهم لتسديد ما ختدل بذمهتم من خالل التنابيه ورفع قضااي اس تعجاليه يف الغرض مما آدى اإىل حتسن نس بة
الاس تاالص خالل س نة  2013كام سعت اإىل حتيَّي عقود كراء احملالت التابعة لها بعءامد القمية الكرائية اجلديدة
عن طريق التفاق املبارش وعند الاقتضاء عرب اللجوء اإىل القضاء .ومن هجة آخرى ،مت الإعداد لقتناء معدات
اإعالمية ذات مواصفات فنية متطورة و تركزي ش بكة اإعالمية مبصلحة الداءات والاس تاالصات وتزويدها مبعدات
جديدة وتركزي منظومة الترصف يف املوارد املزيانية وربطها بلقباضة والرشوع يف اس تغاللها مع العمل عىل جتاوز
الإشسال املتعلق مبنظومة الترصف يف العوان بلتفاق مع املزود.
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وبعتبار تواصل وجود عدد هام من النقائص نتيجة عدم التوصل اإىل تنفيذ التوصيات ذات العالقة ،آقر
جملس الهيئة مواصةل النظر يف امللف.

نتاجئ املتابعة الثالثة:
نظرت الهيئة خالل س نة  2014يف ملفات املتابعة الثالثة عىل النحو املبَّي بجلدول التايل:
املتابعة الوىل

موضوع التقرير

عدد
النقائص
املس تخرجة

الترصف يف بدلية برج
العامري
الهتيئة العمرانية ببدلييت
سكرة ورواد
اجملموع

نتاجئ املتابعة الثالثة

عدد

عدد

التوصيات

التوصيات التوصيات

املقدمة يف

املتبقية

ضوء املتابعة

من املتابعة خالل هذه للمتابعة

الوىل

عدد

نس بة

عدد
املتبقية

املنجزة

السابقة

املتابعة

التوصيات الإصالح %
خالل هذه
املتابعة

العدد امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

النس بة
امجللية

قرار جملس
الهيئة

ل إالصالح

22

12

9

-

9

-

25

℅74

16

10

7

-

7

-

19

℅73

38

22

16

-

16

-

44

℅73

مواصةل
املتابعة
مواصةل
املتابعة

و خبصوص الترصف يف بدلية برج العامري تبَّي يف ضوء التوضيحات املقدمة آن املصاحل البدلية تواجه
صعوبت يف تنفيذ التوصيات التسع املتبقية خاصة عىل مس توى توفري الاعءامدات الَّضورية لتسوية الوضعيات
العقارية فامي مل تتضمن الإجابة ما يفيد قيام املصاحل املعنية مبساعي تذكر لس تاالص ادليون .وتبعا ذلكل آقر جملس
الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف يف اإطار متابعة رابعة مع دعوة البدلية اإىل بذل جمهود آكرب لس تكامل اجناز
التوصيات املتبقية.
وخبصوص التقرير املتعلق بلهتيئة العمرانية ببدلييت سكرة ورواد مكنت دراسة النتاجئ اليت توصلت اإلهيا بدلية
سكرة يف تنفيذ توصيات الإصالح والتدارك املتبقية من املتابعة السابقة من الوقوف عىل عدم توفق البدلية املذكورة
يف اس تكامل إاجناز التوصيات املتبقية من املتابعة السابقة املنجزة س نة  2010ورمبا يكون تداول عدة نيابت
15
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خصوصية عىل تس يري هذه البدلية بعد الثورة قد حال دون اإيالء الاهءامم الالزم بعمليات الإصالح اليت يتطلهبا
هذا امللف.
ونظرا لمهية التوصيات املتبقية واليت تتعلق بتسوية عدد من التجاوزات ذات الصةل بلهتيئة العمرانية،
دعت الهيئة اإىل رضورة تظافر هجود خمتلف الطراف املعنية قصد ا إلرساع يف اختاذ الإجراءات الالزمة لتدارك
اخملالفات املسجةل من انحية ،واحلرص عىل عدم تفامقها من انحية آخرى ،وخاصة مهنا تكل اليت تأك خطرا عىل
اخملالفَّي آنفسهم عىل غرار التجاوزات املتعلقة بلبناء مبناطق التحجري اخلاصة خبطوط الكهربء ذات الضغط العايل
ومناطق الارتفاق واملسارات اخملصصة لانبي نقل الغاز الطبيعي.
و آقر جملس الهيئة عقد جلسة معل مع مسؤويل بدلية رواد حىت يتس ىن للهيئة متابعة هذا امللف.

نتاجئ املتابعة الرابعة:
مشلت املتابعة الرابعة تقرير الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول الترصف يف ادليوان الوطين للحامية املدنية
مثلام يربزه اجلدول التايل:
املتابعة الوىل

موضوع التقرير

عدد
النقائص
املس تخرجة

الترصف يف ادليوان
الوطين للحامية املدنية

59

نتاجئ املتابعة الرابعة

عدد

عدد

عدد

التوصيات

التوصيات

التوصيات

املقدمة يف

املتبقية

املنجزة

ضوء املتابعة

عدد

من املتابعة خالل هذه

الوىل

السابقة

املتابعة

19

12

2

نس بة

التوصيات الإصالح %
املتبقية

خالل هذه

للمتابعة

املتابعة

10

℅17

العدد امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

49

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅83

قرار جملس
الهيئة

مواصةل املتابعة

وقد مكنت معلية املتابعة من الوقوف عىل اإصدار عدد من النصوص التطبيقية اليت تتعلق مبجةل امحلاية
والسالمة من آخطار احلريق والانفجار والفزع بلبناءات من بيهنا القرار املتعلق بضبط معلوم الإاتوة عىل تسلمي
شهادة الوقاية بلإضافة اإىل تركزي التطبيقة اجلديدة للترصف يف اخملزوانت وعدد من التطبيقات الخرى والرشوع
يف اس تغاللها.
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غري آن ادليوان يبقى مدعوا اإىل مضاعفة جمهوداته لترسيع نسق التدارك خصوصا فامي يتعلق بإعداد دليل
الإجراءات ووضعه حزي التطبيق واس تاالص مس تحقاته دلى امجلعيات والنوادي واجلامعات الرايضية مقابل
اخلدمات املسداة اإلهيا واس تكامل معليات ختزين املعطيات الوقائية عىل مس توى بعض الإدارات اجلهوية.

نتاجئ املتابعة السادسة:
تولت الهيئة خالل س نة  2014املتابعة السادسة للتقرير الس نوي الثان والعرشون دلائرة احملاس بات حول
املؤسسات العمومية البدلية ذات الصبغة الاقتصادية ولتقريري التفقدية العامة لوزارة ادلاخلية حول الترصف يف ُك
من بدلية امحلامات وبدلية القريوان عىل النحو املبَّي بجلدول التايل:
نتاجئ املتابعة السادسة

املتابعة الوىل
عدد النقائص

عدد

عدد

عدد

موضوع التقرير

املس تخرجة

التوصيات

التوصيات

التوصيات

املقدمة يف

املتبقية

املنجزة

ضوء املتابعة

عدد

من املتابعة خالل هذه

الوىل

السابقة

املتابعة

نس بة

التوصيات الإصالح %
املتبقية

خالل هذه

للمتابعة

املتابعة

العدد امجليل
للنقائص
اليت مت

النس بة
امجللية
ل إالصالح

قرار جملس
الهيئة

تداركها

بدلية امحلامات

47

21

8

1

7

℅13

40

℅85

اإهناء املتابعة

بدلية القريوان

86

17

7

2

5

℅29

81

℅94

اإهناء املتابعة

املؤسسات العمومية
ذات الصبغة

26

20

12

9

3

℅25

17

℅65

اإهناء املتابعة

الاقتصادية
اجملموع

159

58

27

21

6

℅22

138

℅87

وآبرزت متابعة ملف املؤسسات العمومية البدلية ذات الصبغة الاقتصادية اإحداث جلنة مأرتكة تولت النظر
يف تسوية وضعية آعوان الواكةل البدلية للترصف املوضوعَّي عىل ذمة بدلية تونس البالغ عددم  28عوان والتفاق
عىل اعءامد برانمج مرحيل لإدماهجم بلإضافة اإىل رشوع البدلية يف تسوية وضعية الس يارات املوضوعة عىل ذمهتا
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وختصيص الواكةل ل إالعءامدات الالزمة لقتناء الليات احلديثة املنظمة دلخول وخروج الس يارات من وإاىل مأوى
القصبة.
وجتدر الإشارة اإىل آنه و بتوصية من جملس الهيئة ،مت عقد اجءامع مبمثلَّي عن ُك من بدلية تونس والواكةل
البدلية للترصف مت خالهل حّثم عىل ترسيع نسق التدارك واس تكامل معليات الإصالح املس توجبة وقد مت التعهد
بلقيام بلإجراءات الالزمة.
ولنئ مت الوقوف عىل عدم اس تكامل اكفة اإجراءات الإصالح املس توجبة عىل مس توى الهيلكَّي املعنيَّي ،فاإن
جملس الهيئة آقر اإهناء متابعة هذا امللف عىل مس توى الهيئة بعتبار آن التوصيات املتبقية تتعلق يف مجملها بنقاط
تنظميية يرجع اختاذ القرارات الهنائية بأأهنا بلنظر اإىل وزارة ا إلرشاف عىل آن تتوىل التفقدية العامة لوزارة ادلاخلية
مواصةل متابعهتا وإافادة الهيئة بنتاجئ ذكل.
ويف ما يتعلق بلترصف يف بدلية امحلامات ،آبرزت نتاجئ املتابعة اإجناز توصية واحدة من مضن مثان توصيات
متبقية للمتابعة متثلت يف اإمتام معلية املعاوضة املتعلقة بقطعة آرض مساحهتا  352م 2بإبرام عقد بيع بملراضاة يف
الغرض.ويف املقابل واصلت البدلية اجناز التوصيات املتبقية من خالل العمل عىل اس تكامل اإجراءات تسجيل
عقاراهتا وترس مي احلقوق املتعلقة هبا وتسوية وضعية بعض العقارات املوضوعة عىل ذمة وزاريت ادلاخلية واملالية
والسعي اإىل هتيئة الفضاء املس تغل كسوق آس بوعية بمحلامات وإاىل اس تاالص ادليون املتادلة بذمة عدد من
مس تلزيم السواق التابعة للبدلية.
وبلنظر اإىل طبيعة التوصيات املتبقية ،مت اإقرار اإهناء متابعة هذا امللف مع دعوة التفقدية العامة لوزارة
ادلاخلية ملتابعة ما تبقى من توصيات يف اإطار هممة التفقد املعمق املربجمة خالل س نة 2014حول الترصف ببدلية
امحلامات.
ومبناس بة الإطالع عىل مدى توفق بدلية القريوان يف تنفيذ مقرتحات الإصالح والتدارك اليت تقدمت هبا
الهيئة آقر جملس الهيئة اإهناء متابعة امللف نظرا للتقدم اذلي مت اإحرازه يف هذا الإطار .فقد تبَّي توصل البدلية
املذكورة اإىل التفاق مع الولية مبقتىض حمَّض جلسة يف الغرض عىل اإجناز بعض الشغال مبس تودع "صربة " التابع
للمجلس اجلهوي قصد ختصيصه لإحداث حمطة للنقل الريفي وسوق يومية ،وقد مت اإقرار هذا املرشوع من قبل
اجمللس البدلي واملصادقة عليه مبقتىض مداوةل للمجلس اجلهوي خالل س نة.2014و تولت البدلية ضبط خمطط
آويل لتوزيع العوان حس مؤهالهتم مت مبقتضاه اإعادة توظيف العوان وفق حاجة ُك مصلحة آو دائرة بدلية
وحتديد مأمولت ُك عون استنادا اإىل التنظمي الهيلكي اجلديد اذلي متت املصادقة عليه من قبل السلط املعنية.كام
مت اإجراء الصلح يف الزناع القامئ بَّي البدلية وآحد املتسوغَّي بعد اس تاالص املبالغ املس تحقة عليه وحتيَّي معالمي
الكراء وتعهدت النيابة اخلصوصية ببذل اجملهودات الالزمة لإمتام اإجراءات خمت الصفقات اليت مل يمت خمتها.
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 .3وزارة الأؤون اخلارجية
نتاج املتابعة الوىل:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الوىل تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول مراقبة ترصف وحسابت
سفارة امجلهورية التونس ية بواش نطن املنجز س نة :2012
عدد النقائص اليت
موضوع التقرير

ترصف وحسابت سفارة تونس
بواش نطن

عدد النقائص املس تخرجة

مت تداركها

33

15

عدد النقائص اليت مت تقدمي
توصيات بأأهنا

18

نس بة الإصالح والتدارك

℅45

وقد تضمن التقرير املذكور مجةل من املالحظات ارتأت الهيئة متابعة  33مالحظة مهنا تعلقت آساسا
بلترصف يف مزيانية السفارة و بلعمليات واحلسابت خارج املزيانية ومبسك حسابية املواد.
فعىل مس توى الترصف يف مزيانية السفارة ،تبَّي عدم قيام احملاس السابق للمركز بإدراج قمية بعض
املساهامت حبسابية السفارة وبتحويل املقابيض املتأتية مهنا يف الإبن بلإضافة اإىل الانتفاع خالل س نة  2009مببلغ
اإضايف يف حدود  225دولر نتيجة خطأ يف ضبط سعر الرصف الواج اعءامده من قبل مصاحل وزارة اخلارجية
عند مراجعة الجر .واتضح قيام احملاس خبالص متادلات بقمية  687دولر دون ترخيص مس بق من الوزارة
الأؤون اخلارجية وعىل ضوء كأف حساب صادر عن املزودين و تأدية بعض النفقات نقدا بلرمغ من آمهية
مبالغها بلإضافة اإىل خالص مبالغ الفواتري بعتبار الداءات دون السعي اإىل احلصول عىل شهادة يف الإعفاء مما
ترت عنه رضر ملزيانية البعثة قدر بــ  970دولر بلنس بة لعينة من النفقات.وآشار التقرير اإىل قيام سفري سابق
بإقتناءات ذات طابع خشيص بقمية  2925,73دولر وذكل خالفا للرتاتي اجلاري هبا العمل وإاىل النقص يف متابعة
تنفيذ العقد املربم مع الرشكة امللكفة بتعهد وصيانة نظام التربيد والتساَّي املركزي مبقر السفارة مما حال دون التحقق
من عدد ساعات العمل املفوترة.وتبَّي عدم توفري قرار تعيَّي احملاس من الإدارة العامة للمحاس بة العمومية وعدم
اعءامد مصاحل السفارة عىل منظوميت "جالية" و "مدنية" وافتقار قاعدة املعطيات املس تعمةل واملطورة حمليا اإىل آدىن
مس توايت امحلاية عالوة عىل غياب ممثليات لك من واكةل الاستامثر اخلاريج ومركز الهنوض بلصادرات وادليوان
الوطين التونيس للس ياحة.
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ولوحظ خبصوص العمليات واحلسابت خارج املزيانية ومسك حسابية املواد عدم تسوية مجةل من الإيداعات
واملقابيض والودائع و وجود آرصدة حبسابت خارج املزيانية متثل بيق مبالغ حموةل للسفارة من مركز الهنوض
بلصادرات ومن وزارة التعلمي العايل بلإضافة اإىل تس بقات مرخص فهيا راجعة للفرتة  2000-1970مهنا جزء مت
رصفه لفائدة ممثل للواكةل التونس ية لالتصال اخلاريج بواش نطن عند انهتاء همامه خالل س نة .1995كام تبَّي اإحاةل
امللفات املتعلقة جبل التس بقات املتعلقة برتحيل الشااص راجعة للفرتة  2002 -1988اإىل الإدارة املركزية دون
تسويهتا وكذكل اإحاةل ملفات متعلقة بتس بقات خلالص مصاريف ترحيل رفات الموات يعود قسط مهنا اإىل
الس نوات من  1983اإىل  1988اإىل الإدارة املركزية دون آن حيتفظ املركز بنسخ مهنا ودون تسويهتا.وآشار التقرير
اإىل وجود فارق بـ 101دولر يف موىف جويلية  2011بَّي رصيد الإيداعات واملقابيض املنجزة بطل من رئاسة
امجلهورية املدرج جبدول املقابيض واملصاريف املعد من قبل احملاس ورصيد الكأف البنيك للحساب اخملصص
لهذه العمليات ووجود رصيد لتس بقات ومصاريف لالس تاالص والتسوية واملتعلقة مبصاريف رئاسة امجلهورية يف
شهر جويلية  2011مبا قدره  28.715,38دولر .وتبَّي إاجناز جل الرشاءات حلساب رئاسة امجلهورية من قبل
عون اتبع لدليوان الوطين للس ياحة اكن يتوىل تقدمي املستندات املتعلقة هبا مبارشة للمحاس خلالصه وعدم إارفاق
اجلداول الأهرية للمقابيض واملصاريف املرسةل اإىل وزارة الأؤون اخلارجية ومهنا اإىل المانة العامة للمصاريف بنسخ
من الواثئق املتعلقة بلنفقات املنجزة لفائدة رئاسة امجلهورية وتويل اإطار سابق برئاسة امجلهورية متابعة وضعية
احلساب البنيك خارج املزيانية اخملصص لعمليات رئاسة امجلهورية فضال عن عدم اإمضاء الفواتري و الوصولت
املقدمة من قبل احملاس لفريق الرقابة ،ل من قبل العون التابع لدليوان الوطين للس ياحة و ل من احملاس و ل
من قبل الس يد السفري ل إالشهاد بتسمل املعدات و املواد و بأن املبالغ قد رصفت فعال لفائدة املزودين و اإرجاع
حماس السفارة لفائدة العون التابع لدليوان الوطين للس ياحة عدة مبالغ بعنوان رشاءات قام هبا حلساب رئاسة
امجلهورية ،اإل آن الواثئق املقدمة من قبل ل تثبت حصول معلية الرشاء فعليا و ل رصف املبلغ لفائدة املزود.
كام اتضح رصف مبالغ بعنوان رشاءات حلساب رئاسة امجلهورية يف حَّي آن الفواتري املقدمة يف الغرض
حتمل امس ممثلية ادليوان الوطين التونيس للس ياحة بواش نطن ورشكة اكئنة بأارع احلرية املزنه اخلامس ورصف
مبالغ من الاعءامدات اخملصصة للحمةل الانتاابية لرشاء معدات اإعالمية و اإرجاعها لفائدة العون التابع لدليوان
الوطين للس ياحة من قبل احملاس يف حَّي آن الفواتري اليت قدهما هذا الخري صادرة بمس ممثلية ادليوان الوطين
التونيس للس ياحة بواش نطن وعدم تدوين رمق اجلرد عىل املمتلسات املنقوةل ،وعدم مسك دفرت جرد املمتلسات
العقارية لتسجيل ُك املعطيات املتعلقة مبلكية مقر السفارة ومقر الإقامة اللتَّي وقع اقتنامهام من قبل ادلوةل
التونس ية بلإضافة اإىل التفويت يف س يارة من نوع  Toyotacamryتعرضت حلادث مرور دون تقدمي ما يفيد
اس تاالص املبلغ املتأيت من معلية التفويت وتسجيل بعض الفوارق يف معلية اجلرد املنجزة من قبل فريق الرقابة.
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وبينت املتابعة الوىل لهذا التقرير اختاذ البعثة مجةل من التدابري لتدارك  14نقصا وذكل من خالل توفري قرار
تعيَّي احملاس العمويم وتسجيل املقابيض املنجزة يف الإبن وحترير مطل ترخيص خلالص ُك الفواتري الراجعة
للس نوات السابقة بلإضافة اإىل تسوية الفارق بَّي رصيد احلساب البنيك والرصيد املدرج جبدول املقابيض
واملصاريف وقدره  100.25دولرا يف سبمترب  2013والـتأكيد عىل رفع مجيع الإخاللت املتعلقة برصف مبالغ عىل
حسابت بنكية خارج املزيانية لفائدة رئاسة امجلهورية بعتبار غياب مثل هذا الصنف من النفقات حاليا وحتيَّي
دفرت جرد املمتلسات العقارية.كام تولت البعثة رفع مقرتح يتعلق بدراسة اإمسانية تركزي ممثليات واكةل الاستامثر
اخلاريج و مركز الهنوض بلصادرات وادليوان الوطين التونيس للس ياحة اإىل السلطات اخملتصة ومت اس تخراج بطاقة
اإعفاء من الداءات خاصة بلسفارة لالس تظهار هبا عند احلاجة و اإدراج جل الفاتورات دلى مصاحل وزارة اخلارجية
المريكية.كام رشعت السفارة يف تسوية بعض الوضعيات املأار اإلهيا بلتقرير ودراسة الشغال اليت جي القيام هبا
لصيانة مقر السفارة والإقامة.
ولس تكامل جمهود الإصالح والتدارك ،تقدمت الهيئة جبمةل من التوصيات مت من خاللها ادلعوة اإىل اس تكامل
املساعي الرامية لرتكزي ممثليات واكةل الاستامثر اخلاريج و مركز الهنوض بلصادرات وادليوان الوطين التونيس
للس ياحة وتركزي منظوميت "جالية" و "مدنية" والرشوع يف اس تغالهلام وتوفري قواعد السالمة املعلوماتية الَّضورية
بلإضافة اإىل اختاذ الإجراءات الالزمة لسرتجاع املبالغ املرصوفة بدون موج لفائدة السفري واحملاس السابقَّي
ومدها مبا يفيد التثبت من الفواتري املقدمة قبل خالص الرشكة امللكفة بتعهد وصيانة نظام التربيد والتساَّي املركزي
مبقر السفارة.و آكدت الهيئة عىل رضورة موافاهتا بنتاجئ املساعي الرامية اإىل اسرتجاع قمية النفقات اليت حتملهتا خالل
الس نوات السابقة بعنوان الداءات وتسوية الإيداعات واملقابيض والودائع و بيق املبالغ احملوةل للسفارة من مركز
الهنوض بلصادرات ومن وزارة التعلمي العايل وتسوية تس بقات مرخص مبا فهيا املبالغ اليت رصفت لفائدة ممثل للواكةل
التونس ية لالتصال اخلاريج بواش نطن مكنحة لنقل الاثث اإثر العودة الهنائية.
كام دعت اإىل اس تكامل الإجراءات املتعلقة بتسوية بقااي تس بقات متعلقة برتحيل الشااص وبرتحيل رفات
الموات ومبصاريف عالج لفائدة السفري الس بق ومبصاريف لالس تاالص والتسوية املتعلقة مبصاريف رئاسة
امجلهورية.كام آوصت الهيئة بلتنس يق مع املصاحل املركزية لوزارة الأؤون اخلارجية لختاذ الإجراءات والتدابري
القانونية جتاه املسؤولَّي آو املسؤول عن حس مبلغ  233.336دولر من حساب امحلةل الانتاابية و جلبه للبالد
التونس ية عن طريق احلقيبة ادلبلوماس ية و تسلميه للرئيس السابق بعنوان اإرجاع مبالغ نفقات توىل اإجنازها بنفسه
وكذكل جتاه من س تثبت مسؤوليته عن رصف مبلغ  56.000دولر عىل موارد امحلةل الانتاابية احملوةل للسفارة
قصد اقتناء  I HORD BORD ET JET SKبلإضافة اإىل مد الهيئة بلواثئق والعمليات احملاسبية املثبتة
لعملية التفويت يف س يارة نوع .Toyota camry
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نتاجئ املتابعة الثانية:
مشلت املتابعة الثانية تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول الترصف بسفارة امجلهورية التونس ية
بإسالم آبد و تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية والتفقدية العامة لوزارة الأؤون اخلارجية وتفقدية الإدارة
العامة للمحاس بة العمومية والاس تاالص حول الترصف يف سفارة امجلهورية التونس ية بنيودلهيي و مثلام يربزه
اجلدول التايل:
املتابعة الوىل
موضوع التقرير

عدد
التوصيات
عدد
املقدمة يف
النقائص ضوء املتابعة
املس تخرجة الوىل

نتاجئ املتابعة الثانية
العدد امجليل
نس بة
عدد
عدد
عدد
التوصيات التوصيات التوصيات الإصالح  %للنقائص
اليت مت
خالل هذه
املتبقية
املنجزة
املتبقية
تداركها
املتابعة
من املتابعة خالل هذه للمتابعة
السابقة املتابعة

النس بة
امجللية
ل إالصالح

قرار جملس
الهيئة

سفارة تونس
بإسالم آبد

20

8

8

5

3

℅38

15

℅75

مواصةل املتابعة

الترصف يف سفارة
امجلهورية التونس ية

18

10

10

4

6

℅60

14

℅78

اإهناء املتابعة

بنيودلهيي
اجملموع

38

18

18

9

9

℅50

29

℅76

خبصوص الترصف بسفارة امجلهورية التونس ية بإسالم آبد ،مكنت متابعة مدى جتس مي مقرتحات الإصالح
والتدارك اليت تقدمت هبا مبناس بة دراس هتا للتقرير املأار اإليه آعاله من الوقوف عىل قيام السفارة بتكثيف اللقاءات
بَّي تونس وبدل الاعءامد عىل املس توى الرمسي و عىل مس توى رجال العامل مع السعي اإىل تفعيل التفاقيات املربمة
بَّي البدلين واس تغالل فرص التعاون املتاحة يف اجملالت الثقافية والعلمية والتقنية.
كام تولت السفارة التفويت يف املعدات والتجهزيات اليت زال الانتفاع هبا وإاتالف ما تقرر اإتالفه بعد
احلصول عىل ترخيص يف الغرض من وزارة آمالك ادلوةل والأؤون العقارية بلإضافة اإىل حتيَّي اجلرد العام
للممتلسات املنقوةل للبعثة وإافراد ُك قطعة من الاثث آو اللت اليت مت اقتنامها برمق جرد منفرد مع احرتام قاعدة
التسلسل.
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وخبصوص التوصية املتعلقة بدراسة ملفات سكن العوان امللحقَّي بملراكز ادلبلوماس ية ووضع معايري
وإاجراءات موحدة تضبط حالت ورشوط مسامهة مزيانية البعثة يف حتمل آعباء الكراء آفادت السفارة بأن العوان
املعنيَّي مل يطالبوا بتكفل ادلوةل بأعباء سكهنم .وفرست البعثة المنو املطرد لس هتالك الوقود بوترية انقطاع التيار
الكهربيئ اذلي يعرف منذ س نة  2009نسقا تصاعداي مبعدل  12ساعة يوميا واضطرارها اإىل تأغيل مودل ْي
الكهربء بك من مقر البعثة وا إلقامة عالوة عىل ارتفاع سعر احملروقات مع التعهد بلعمل عىل ترش يد الاس هتالك
من خالل عدم تأغيل املودلات الكهربئية خارج آوقات العمل.
ويف املقابل واصلت السفارة اإجناز بقية التوصيات من خالل مطالبة املصاحل املركزية مبوافاهتا بلواثئق املتعلقـة
بقانون الإطار والهيك التنظميي والعمل عىل تنفيذ املأاريع املدرجة مضن مزيانية العنوان الثان بلتنس يق مع املصـاحل
املركزية اخملتصة فامي تواصلت الاس تعدادات لالنطالق يف اإجناز مرشوع بناء مقري البعثة وإاقامة السفري.
ونظرا لس تكامل اجناز مجةل من التوصـيات وإاحـراز تقـدم يف جتسـ مي التوصـيات املتبقيـة ،فقـد مت اإقـرار اإهنـاء
متابعة هذا التقرير من طرف الهيئة ودعوة التفقدية العامة لوزارة اخلارجية اإىل التعهد مبتابعة التوصيات الـثالث الـيت
ل تزال بصدد الإجناز وإافادة الهيئة بلنتاجئ املتوصل اإلهيا.
آما عىل مس توى سفارة نيودلهيي،فقد بينت املتابعة بخلصوص توفق هذه الخرية يف اس تكامل اإجناز املأاريع
املربجمة س نة  2009بقتصاد يف لكفهتا بلغ  4,600دولر بلإضافة اإىل التقليص من الفواضل املسجةل عىل العنوان
الثان و التقيد بأجال اإرسال احلسابية اإىل املصاحل املركزية بداية من س نة  2012ومواصةل العمل عىل تسوية
التس بقة اليت مت رصفها لفائدة عون اتبع للمجمع الكمييايئ التونيس .ومن هجة آخرى ،متكنت الوزارة خبصوص
التوصيات الراجعة اإلهيا بلنظر من حتيَّي قامئة املمتلسات املنقوةل اليت زال الانتفاع هبا ومت التفويت يف بعضها
وإاتالف البعض الخر بعد احلصول عىل ترخيص يف الغرض من اجلهات اخملتصة عالوة عىل جتديد جزء هام من
آاثث الإقامة يف حدود الاعءامدات املتوفرة مع مواصةل العمل عىل تسوية التس بقات اليت مل يتسن احلصول عىل
الواثئق اخلاصة هبا و التنس يق مع ادليوان الوطين للس ياحة لإقرار غلق احلساب اذلي مل يمت اس تعامهل منذ س نة
 2005آو اإبقائه مفتوحا.ويف املقابل مل تتوصل الوزارة اإىل توفري مؤيدات تتعلق برصف مبلغ  285دولرا س نة
 1998بعنوان ترحيل الشااص.
و نظرا لطبيعة التوصيات املتبقية واليت تتعلق بتسوية معليات تتطل توفري واثئق تعود اإىل س نوات سابقة
عالوة عىل ضعف املبالغ املتعلقة هبا  ،آقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا امللف عىل مس توى الهيئة و دعوة التفقدية
العامة لوزارة الأؤون اخلارجية للتأكد من اس تكامل اإجناز التوصيات املتبقية.
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نتاجئ املتابعة السادسة:
تولت الهيئة خالل س نة  2014املتابعة السادسة لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول ترصف وحسابت
القنصلية العامة لتونس بطرابلس وحيوصل اجلدول التايل نتاجئ هذه املتابعة:
املتابعة الوىل
موضوع التقرير
عدد
النقائص
املس تخرجة

وحسابت
ترصف
القنصلية العامة لتونس
بطرابلس

36

نتاجئ املتابعة السادسة

عدد التوصيات

عدد التوصيات

عدد

عدد

نس بة الإصالح

املقدمة يف

املتبقية من

التوصيات

التوصيات

 %خالل هذه

ضوء املتابعة

املتابعة السابقة

املنجزة خالل

املتبقية

املتابعة

هذه املتابعة

للمتابعة

الوىل

22

20

11

9

℅45

العدد امجليل

النس بة

للنقائص

امجللية

قرار جملس

ل إالصالح

الهيئة

اليت مت
تداركها

25

℅69

مواصةل املتابعة

وقد متكنت القنصلية من اس تكامل اإجناز 9توصيات من مضن  20توصية متبقية للمتابعة وذكل من خالل
التوصل اإىل تسوية املبالغ الراجعة لس نة  2003واملتبقية بعنوان حماصيل املعالمي القنصلية واملبلغ امجليل احملقق بعنوان
الإيداعات عىل املدى القصري و تسوية بقية املبالغ املتعلقة مبحاصيل بيع ممتلسات املركز اليت زال الانتفاع هبا آو اليت
مل تعد صاحلة لالس تعامل ومجيع املبالغ املتبقية للتسوية خالل الفرتة املمتدة من س نة  1991اإىل  1994بعنوان
املقابيض العرضية.كام تولت تسوية املبالغ املتبقية املضمنة ببند اسرتجاع ما بذلمة حىت س نة  2006وتكل املتبقية
للتسوية بعنوان اسرتجاع مبالغ التأمَّي وبعنوان قرض سكين بلإضافة اإىل املبالغ املتبقية بعنوان بندي معالمي بطاقة
عدد  3وفوائض هذه املعالمي للفرتة املمتدة من س نة  1998اإىل س نة  2005و بعنوان اخلصم واملساهامت لصندوق
التقاعد ورآ املال عند الوفاة والداء عىل الجور وفائض الصندوق والضامن التعاون.
و يف اإطــار مواصــةل جتس ـ مي بقيــة التوصــيات الــيت تقــدمت هبــا الهيئــة تولــت القنصــلية تــركزي منظومــة جاليــة
و اســ تعاملها يف تزنيــل ملفــات املــرمسَّي ببطاقــات الرتســ مي القنصــيل و تســوية جــزء مــن رصــيد بنــد فواضــل
العنــوان الول و مــن التســ بقات بعنــوان اســرتجاع مصــاريف ترحيــل الشــااص ورفــات المــوات مــن ذوي
اجلنس ـ ية التونس ـ ية احملمــوةل عــىل صــندوق التــدخل محلايــة الشــااص واملمــتلسات بخلــارج مــع مواصــةل البحــث
عــن واثئــق الرصــف يف آرش ـ يف املركــز لتس ـوية املبــالغ املتبقيــة والعمــل عــىل اس ـ تكامل تس ـوية املبــالغ املتبقيــة
بعنوان املقابيض واملصاريف املتعلقة بلعمليات خارج املزيانية.
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وتبقى القنصلية مدعوة اإىل لس تكامل ما رشعت فيه من تدابري وتسوية املتادلات بعنوان اإجيار مقر ْي
القنصلية العامة واملدرسة التونس ية بطرابلس املطلوب سدادها لفائدة اإدارة المالك العامة الليبية واملبالغ املودعة
واليت تعود اإىل ما قبل س نة  1994ورصيد التس بقات املرخص فهيا وكذكل تسوية املبالغ بعنوان مصاريف التقايض
وآتعاب العدول واحملاماة بلإضافة اإىل اإحداث واكةل مقابيض وتعيَّي عون لالضطالع مبهاهما طبقا ل إالجراءات
املعمول هبا يف اجملال.

 .4وزارة الاقتصاد واملالية
نتاجئ املتابعة الوىل:
تولت الهيئة خالل س نة  2014اإجراء متابعة آوىل للتقرير الس نوي الساد والعرشون دلائرة احملاس بات يف
جزئه املتعلق ببدلية سوسة مثلام يربز من اجلدول التايل:
نس بة الإصالح

عدد النقائص اليت
موضوع التقرير

الترصف يف بدلية سوسة (القباضة البدلية)

عدد النقائص
املس تخرجة

مت تداركها

1

8

عدد النقائص اليت مت تقدمي

والتدارك

توصيات بأأهنا

7

℅13

وآبرز التقرير املذكور عىل مس توى النقاط الراجعة بلنظر اإىل القباضة املالية مجةل من املالحظات تعلقت
بتحصيل املوارد اجلبائية والترصف يف املمتلسات غري املنقوةل والهتيئة العمرانية وإاس ناد الرتاخيص ومأاريع التمنية،
آمكن تلخيصها يف 44نقطة تتوزع بَّي القباضة البدلية واملصاحل البدلية .ونظرا لتأخر املصاحل املعنية ببدلية سوسة يف
مد الهيئة بلرد املطلوب فقد ارتأت الهيئة عرض نتاجئ املتابعة الوىل لهذا امللف عىل جملس الهيئة يف ضوء الإجابة
الواردة علهيا من طرف القباضة املالية حتت إارشاف الإدارة العامة للمحاس بة العمومية والاس تاالص.
وقد بَّي التقرير آن نس بة اس تاالص املعالمي عىل العقارات بلقباضة املالية البدلية مل تتجاوز  %24من املبلغ
املضمن جبدول حتصيل س نة  2009مقابل نس بة مس هتدفة بربانمج معل القباضة يف حدود %80وآن نس بة تطور
اس تاالص املعالمي مل تتعد%1مقارنة بس نة  2008مقابل  %15كنس بة مس هتدفة.وبلغت بقااي الاس تاالص
املتعلقة بملعلوم عىل املؤسسات ذات الصبغة الصناعية آو التجارية آو املهنية وبملعلوم عىل الزنل 2,108م.د يف
موىف س نة  ،2009تتعلق آساسا بملبالغ املثقةل تبعا لعمليات مراقبة جبائية آجنزت خالل س نة  2006وما قبلها ومل
تتول القباضة اس تحثاث نسق اس تاالصها قبل آن تصبح غري مطالبة بذكل بداية من س نة .2006وترت عن تأخر
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القابض يف اختاذ الإجراءات القانونية املس توجبة سقوط جان من ادليون املتادلة بذمة بعض مس تلزيم السواق
مت تثقيل خالل الفرتة  2001-1995مبرور الزمن مما حرم البدلية من مبلغ 182آ.د بناءا عىل قرار من احملمكة اخملتصة
برفض بطاقة الإلزام الصادرة عن القابض.ومل يواصل القابض تنفيذ بقية الإجراءات القانونية اجلربية ضد بعض
املس تلزمَّي اذلين آصدر يف شأهنم بطاقات اإلزام س نة  2008لعدم خالص ادليون املتادلة بذمهتم والبالغة
612آ.د.كام آشار التقرير اإىل آن %22من املطالبَّي بملعلوم املوظف عىل العقارات املبنية خالل س نة  2009مل
يأملهم الإعالم هبذا الداء  ،واقترصت آعامل التتبع اليت تلت توزيع الإعالمات عىل  6401فصال من مجةل 34063
وتضمنت  32عقةل حتفظية فضال عن عدم القيام بأي معل قاطع للتقادم خبصوص  15فصال مس توجبة منذ س نة
 2004وما قبلها من بقااي الاس تاالص املتعلقة هبذا املعلوم.ومل تغطي الإعالمات بلداء عىل العقارات غري املبنية
سوى نس بة  % 4,43من املدينَّي ،كام مل يقع استيفاء مجيع اإجراءات الاس تاالص الرضائية مهنا واجلربية بأأهنا
وترامكت بقااي الاس تاالص لتتجاوز 1,5م.د مع هناية س نة  2009مقابل 1,2م.د يف س نة  .2005بلإضافة اإىل
عدم خالص املدينَّي مبلغ 351آ.د ختدل بذمهتم دون آن يتاذ القابض يف شأهنم آي اإجراء قانون.وبلغت املتادلات
بعنوان املعلوم عىل الزنل  1,6م.ديف موىف س نة  ،2009ومل تأمل العامل القاطعة للتقادم 133فصال بقمية
931آ.د.واس تقرت بقااي الاس تاالص بعنوان معلوم الإشهار خالل سنيت  2008و 2009يف حدود608آ.د يف حَّي
اتسمت اإجراءات اس تاالص هذا املعلوم مبحدوديهتا ومل يمت اختاذ اإجراءات التتبع الالزمة بعنوان اس تاالص معلوم
رفع الفضالت غري املزنلية مبقابل بلإضافة اإىل اإصدار بطاقات اإلزام دون مواصةل بقية الإجراءات اجلربية مما آدى اإىل
ترامك املتادلات هبذا العنوان لتبلغ 534آ.د يف موىف س نة .2009
ومشلت اإجراءات الإصالح اليت آفادت القباضة بختاذها بخلصوص حث آغل املدينَّي بواسطة رسائل
مضمونة الوصول عىل اخلالص وإاعطاء الإذن لعدول اخلزينة للقيام بعقل حتفظية وتنفيذية وتكثيف الاعرتاضات
الإدارية دلى البنوك و املؤسسات العمومية واملؤمتنَّي العدليون ودعوة خمتلف الإدارات اجلهوية للملكية العقارية اإىل
ترس مي وإاشهار الامتياز العام للخزينة بلسجل العقاري خبصوص ادليون الراجعة لدلوةل و القيام بس تقصاءات حول
آمالك املدينَّي دلى خمتلف املصاحل الإدارية بلإضافة اإىل متابعة الإعالانت العدلية والرشعية الصادرة بلرائد
الرمسي للجمهورية التونس ية فامي يتعلق بلبيوعات بملزاد العلين والبتات العمومية وبيع وكراء الصول التجارية وحل
وتصفية الرشاكت وبيع السهم وغريها.وآشارت القباضة اإىل تسجيل تطور يف املبالغ املس تالصة بعنوان خمتلف
املعالمي املس توجبة لفائدة البدلية وتقليص بقااي الاس تاالص املتعلقة ببعض الفصول املثقةل بعنوان بعض املعالمي.
ونظرا ملا اتسمت به آجوبة القباضة من عدم ادلقة دعت الهيئة الإدارة العامة للمحاس بة العمومية
والاس تاالص اإىل مساعدة القباضة عىل تدارك جزء من النقائص اليت تأوب املنظومات والتطبيقات الإعالمية
املس تعمةل .وآوصت الهيئة القباضة ببذل اجملهودات الالزمة بلتعاون مع البدلية لتنظمي امللفات املتعلقة مبختلف املعالمي
ومدها مبا يفيد تطور نس ا إلس تاالصات بعنوان املعالمي عىل العقارات املبنية مقارنة بملبالغ املضمنة جبدول
التحصيل الس نوي للفرتة .2014-2009وطالبت بإفادهتا بلنتاجئ املتوصل اإلهيا خبصوص حتميل مسؤولية املبالغ اليت
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مت تضميهنا ببطاقات اإلزام وسقطت بلتقادم وخبصوص مواصةل الإجراءات القانونية املتعلقة ببطاقات الإلزام الصادرة
منذ س نة  2008ضد عدد من املس تلزمَّي و مدها بلإحصائيات والنس اليت مت حتقيقها فامي يتعلق بإرسال
الإعالمات اخلاصة الداءات املس توجبة عىل العقارات املبنية وإاجراءات قطع تقادهما و تطور معلية اس تاالص
بقااي ادليون املثقةل هبذا العنوان وحتيَّي املعطيات املضمنة مبنظومة  GRDبلتعاون مع مصاحل البدلية بلنس بة
للمعالمي اليت مت اس تاالصها بعنوان العفو اجلبايئ لس نة  2012مبقتىض وصولت يدوية.
كام آكدت الهيئة عىل رضورة تعممي معليات اإعالم املطالبَّي الداءات املس توجبة عىل العقارات غري املبنية
ومواصةل اإجراءات اس تاالص املبالغ املتبقية املتعلقة هبذا املعلوم واليت تطورت اإىل 2,5م.د س نة  2013وكذكل
الأأن بلنس بة لبقااي الاس تاالص املتعلقة مبختلف املعالمي عىل غرار معالمي الإشهار والزنل ورفع الفضالت غري
املزنلية وإافادهتا مبأل الفصول اليت مل يأملها آي معل قاطع للتقادم و اس تاالص املبالغ املتادلة بذمة عدد من
املدنيَّي اذلين مل يقع اختاذ آي اإجراء قانون جتاههم بلإضافة اإىل رضورة وجتاوز سلبيات املنظومة الإعالمية .GRB

نتاجئ املتابعة الثانية:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول الترصف يف رشكة
بورصة تونس للوراق املالية و لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول الترصف يف صندوق تغطية خماطر الرصف:
املتابعة الوىل

موضوع التقرير

عدد النقائص
املس تخرجة

نتاجئ املتابعة الثانية

عدد

عدد

عدد التوصيات

عدد

نس بة الإصالح

التوصيات

التوصيات

املنجزة خالل

التوصيات

 %خالل هذه

املقدمة يف

املتبقية من

هذه املتابعة

املتبقية

املتابعة

ضوء املتابعة

املتابعة

الوىل

السابقة

العدد امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

للمتابعة

النس بة
امجللية
ل إالصالح

تفقد الترصف يف رشكة
بورصة تونس

32

18

18

3

15

℅17

17

℅53

الترصف يف صندوق تغطية
خماطر الرصف دلى الرشكة
التونس ية لإعادة التأمَّي

27

15

15

14

1

℅93

26

℅96

اجملموع

59

33

33

17

16

℅48

43

℅73
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فبخصوص الترصف يف رشكة بورصة تونس للوراق املالية تبَّي اإجناز  3توصيات من مجةل  18توصية
س بق للهيئة آن تقدمت هبا خالل املتابعة الوىل متثلت يف حتيَّي دليل الإجراءات ليأمل اكمل جمالت نأاط
املؤسسة ومراجعة وثيقة س ياسة السالمة املعلوماتية واملصادقة علهيا من طرف جلنة السالمة املعلوماتية وتنظمي آدةل
الإجراءات اخلاصة بلترصف املايل يف معلية الفوترة واس تاالص العمولت.ويف املقابل معلت الرشكة عىل اإرساء
نظام للترصف الإلكرتون يف الواثئق يرشف عليه هيك قار يف البورصة يُعىن حبفظ الرش يف والترصف فيه
وإاعداد دليل اإجراءات يف الغرض و تعهدت بلقيام بعملية تدقيق يف املوارد البرشية من طرف مكت خمتص خالل
س نة  2014ووضع خطة مس تقبلية لتطويرها وفقا للمسار املس تقبيل لتطوير نأاط بورصة تونس وبإدراج
تعديالت عىل التطبيقات ادلاخلية وقاعدة بياانت السوق لتءامىش مع خاصيات نظام التداول اجلديد بلإضافة اإىل
الرشوع يف اإعداد دراسة مقارنة حول العمولت املس تالصة من قبل بورصات البدلان النامية والبدلان املتطورة.
كام مت تسجيل ادليون املتادلة بذمة بعض الرشاكت كخسائر مضن املوازنة والسعي لس تاالص ادليون
املتادلة بذمة رشاكت آخرى مع مواصةل اجلهود قصد اس تكامل تنفيذ عنارص اخملطط الاسرتاتيجي لبورصة تونس
والتعريف بلساحة املالية التونس ية هبدف مزيد اس تقطاب الاستامثرات الجنبية والسعي اإىل تطوير نس بة مسامهة
السوق املالية يف متويل تكوين رآ املال اخلام بلنس بة للقطاع اخلاص بلإضافة اإىل تفعيل اللجنة ادلامئة للتدقيق
ودمج اإداريت الهنوض بلسوق والتصال مع ضبط س ياسات واحضة لطرق معلها والعمل عىل إاعادة تفعيل الربانمج
المنوذيج اذلي هيدف اإىل انتقاء عدد من الرشاكت الصناعية اليت تدخل مضن برانمج التأهيل لإدراهجا بلبورصة
وعىل تنأ يط الإصدارات الرقاعية بلبورصة من قبل املنأأت العمومية الهامة.
وتبقى الرشكة مدعوة اإىل اس تكامل ما رشعت يف اإجنازه من توصيات فضال عن النظر يف اإمسانية اإعادة تنظمي
السوق املالية يف اجتاه ختصيص عدد من مقاعد جملس الإدارة لعضاء مس تقلَّي ودعوة مصاحل وزارة املالية لضبط
املبالغ اليت حتملهتا هذه الخرية بعنوان آعباء تأجري مندوب احلكومة والتنس يق مع مصاحل البورصة قصد تسويهتا.
آما فامي يتعلق بلترصف يف صندوق تغطية خماطر الرصف فقد آقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا امللف عىل
مس توى الهيئة نظرا للتقدم اذلي شهدته معلية تنفيذ مقرتحات الإصالح و التدارك حيث مت التوصل اإىل حتويل
مبالغ العموةل عىل املكأوفات البنكية لفائدة الصندوق يف الجال من قبل البنك املركزي وتدعمي مصاحل الصندوق
بملوارد البرشية بلإضافة اإىل اعءامد دليل حماس ب لعمليات صندوق تغطية خماطر الرصف واعءامد حماس بة تعهد عند
اإعداد القوامئ املالية للصندوق للس نة املالية.كام متت تسوية ملف فوائض التأخري لبنك الإسسان و وضعية ملف
الإحتاد البنيك للصناعة والتجارة وذكل بإلغاء التغطية وكذكل الأأن بلنس بة مجليع ملفات البنك العري لتونس وبنك
تونس والإمارات وإارجاع الفارق يف هامش الرحب اإىل آحصاب القروض .ومتكن الصندوق من احلصول عىل مجيع
العقود املربمة بَّي بنك الإسسان واملستمثرين كام مت حتيَّي دليل الإجراءات وذكل بلتنصيص عىل عدم اس تعامل
البنوك ملدخراهتا من العمةل الصعبة اإل مىت آثبتت آن سعرها آفضل من البنوك الخرى.
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وبدرت مصاحل البنك املركزي بإصدار منأور للبنوك مت مبقتضاه تغيري طريقة حتويل مبـالغ العمـولت بعـءامد
منظومة حتويالت املبالغ الكربى و حتويلها بصفة حينيـة وآنيـة اإىل احلسـاب اجلـاري للخزينـة لفائـدة صـندوق تغطيـة
خماطر الرصف مع التعهد بلعمل عىل متكَّي الرشكة التونس ية لإعادة التأمَّي من الإطالع الإلكرتون عىل اإشـعارات
التحويل لتيسري متابعهتا للبنوك سواء من حيث آجال الإجناز آو طريقة احتساب التحويالت.
وآوصت الهيئة بتدعمي جلنة تس يري الصندوق مبختصَّي يف خماطر الرصف عىل غرار ممثل قار عن البنك
املركزي مع دعوهتا اإىل اإعادة النظر يف ملف بنك الإسسان حبضور ممثل عن هذا الخري وممثل عن هيئة الرقابة
العامة للاملية.

نتاجئ املتابعة الرابعة:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الرابعة للتقرير الس نوي الرابع والعرشين دلائرة احملاس بات يف ببه املتعلق
بلبنك الوطين الفاليح و لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول الترصف يف تعاونية التأمَّي للتعلمي:
املتابعة الوىل

موضوع التقرير

عدد النقائص
املس تخرجة

نتاجئ املتابعة الرابعة
نس بة الإصالح

عدد التوصيات

عدد

عدد

عدد

املقدمة يف ضوء

التوصيات

التوصيات

التوصيات  %خالل هذه

املتابعة الوىل

املتبقية من

املنجزة خالل املتبقية

املتابعة

هذه املتابعة

املتابعة

للمتابعة

الترصف يف تعاونية
التأمَّي للتعلمي
اجملموع

العدد امجليل

امجللية

للنقائص اليت

ل إالصالح

قرار جملس
الهيئة

مت تداركها

السابقة

البنك الوطين
الفاليح

النس بة

40
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1
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℅7

27

℅68

مواصةل املتابعة
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℅44
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وقد توىل البنك الوطين الفاليح اإجناز وتركزي منظومة للترصف اليل يف مرحةل الاس تاالص مند آكتوبر
 2013فامي ل تزال عرش توصيات بصدد الاجناز تتلخص آم التدابري املتاذة بأأهنا يف متويل حاجيات ديوان
احلبوب يف اإطار مجموعة بنكية تتكون من البنك الوطين الفاليح والبنك التونيس والاحتاد البنيك للتجارة
والصناعة و اإحاةل ملف الرشكة التعاونية املركزية للادمات الفالحية "الزراعات الكربى" اإىل القضاء و العمل عىل
اإجياد احللول املناس بة لوضعية هذه الرشكة.كام مت اإجناز منظومة جديدة يف اإطار املنظومة املعلوماتية للقروض
 SAEBمتكن من الإطالع بصفة حينية عىل وضعية احلريف و القروض من قبل اإدارة الإعالمية للبنك بلتوازي مع
مواصةل اجناز املرحةل الثالثة من مرشوع املنظومة املس ند اإىل  BFIو اإبرام صفقة خالل س نة  2013لإجناز اخلطة
املتعلقة بضامن اس مترارية العمل بلفروع و بلإدارات املركزية وتوفري مقر جندة.وآحدثت الإدارة املركزية للترصف
ورقابة اخملاطر مبقتىض منأور صادر عن البنك يف  30آفريل  2014لتتوىل وضع املناجه و الامنذج الكفيةل بمتكَّي
البنك من الترصف الرش يد يف اخملاطر و رشع يف دراسة اإحداث اإدارة مركزية للمراقبة ادلامئة تعهد اإلهيا هممة مراقبة
التعهدات مع العمل عىل اإصدار منأور داخيل يضبط تنظمي وهمام هذه الإدارة يف آقرب الجال .ومن هجة آخرى
تولت جلنة متكونة من مجيع الطراف املتداخةل حتيَّي لكفة اإنتاج الزراعات الكربى و مراجعة سقف القروض تبعا
ذلكل ومت عقد جلسات دورية مع الإدارة العامة لرشكة ا إلس تاالصات لتدار س بل تطوير نس ا إلس تاالصات
الس نوية بلإضافة اإىل تنظمي عدة اجءامعات هتدف اإىل حتسَّي آداء آعامل تنفيذ الحسام القضائية وترش يدها ومتابعهتا
مع تواصل معليات تأطري الفروع من طرف الإدارات اجلهوية.
ويف املقابــل آفــاد البنــك بأنــه مت اإرجــاء الرتفيــع يف رآ املــال البنــك الزتامــا اإىل حــَّي صــدور التقــارير
الهنائيــة لعمليــة التــدقيق الأــامل و الــيت قــد يكــون مــن مضــن توصــياهتا حتديــد قميــة هــذا الرتفيــع بلإضــافة اإىل
عــدم اإصــدار قــرض رقــاعي مرشــوط خــالل س ـ نة  2013نظ ـرا ملــا شــهدته الســوق املاليــة مــن يف امل ـوارد
وارتفاع يف اللكفة.
ودعـــت الهيئـــة البنـــك اإىل اســـ تكامل اجنـــاز التوصـــيات الـــيت رشع يف اإجنازهـــا وإاىل اإرســـاء منظومـــة
معلوماتيــة تســمح بتحديــد املردوديــة بلنس ـ بة اإىل حرفائــه و التنس ـ يق مــع الهيــاُك املعنيــة لوضــع صــيغ جديــدة
لمتويل النأطة الفالحية البيولوجية متاش يا مع التوهجات الوطنية الرامية اإىل الهنوض هبا.
كام بينت املتابعة الرابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول الترصف يف تعاونية التأمَّي للتعلمي اس تكامل
اإجناز آربع توصيات من مضن تسع متبقية للمتابعة تعلقت حيث متت املصادقة عىل القوامئ املالية لس نة  2010و
اعءامد هيك تنظميي للتعاونية ونظام داخيل إلس ناد اخلطط الوظيفية وتسوية نزاع قامئ مع متسوغ انتفع بمتيازات
غري مس تحقة.و متثلت تدابري الإصالح اليت رشع يف اإجنازها يف مواصةل متابعة اإجناز الصفقة املتعلقة بإعداد تطبيقة
اإعالمية بعد رفع التحفظات املسجةل بأأهنا والسعي لتسوية الوضعية القانونية للرشكة العقارية التعاونية و مسامهة
التعاونية يف رآ مالها وترشيك مستمثرين جدد لقتناء ما زاد عن نس بة املسامهة القصوى بلإضافة اإىل الرشوع يف
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تركزي منظومة اإعالمية مندجمة للترصف ومواصةل معلية تسوية وضعية بقية العقارات غري املرمسة آو غري املسجةل
بدفرت امللكية العقارية ومتابعة نزاع حول عقار مع رشكة مدينة و القيام بقضية مدنية لسرتجاعه.
وحيث ما يزال عدد من التوصيات بصدد الإجناز فقد آقر جملس الهيئة الاس مترار يف متابعة هذا التقرير يف
اإطار متابعة خامسة مع عقد جلسة معل يف الغرض ملزيد التعمق يف خمتلف جوان امللف.

نتاجئ املتابعة اخلامسة:
انهتت معلية املتابعة اخلامسة لتقرير الرقابة العامة للاملية حول الترصف يف ملفات ادليون احملاةل من البنك
الوطين الفاليح اإىل رشكة اس تاالص ادليون اإىل الوقوف عىل النتاجئ املبينة بجلدول التايل:
املتابعة الوىل
عدد

عدد

عدد
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للنقائص

امجللية

املقدمة يف ضوء

التوصيات

التوصيات

التوصيات

 %خالل هذه

اليت مت

املتابعة الوىل

املتبقية من

املنجزة خالل املتبقية

املتابعة

تداركها

عدد النقائص عدد التوصيات

موضوع التقرير

املس تخرجة

الترصف يف الرشكة
املالية لس تاالص
ادليون املتفرعة عن
البنك الوطين الفاليح

62

نتاجئ املتابعة اخلامسة

العدد امجليل

النس بة

املتابعة

هذه املتابعة

ل إالصالح قرار جملس
الهيئة

للمتابعة

السابقة

16

14

-

14

-

48

℅77

مواصةل
املتابعة

وقد توفقت الرشكة يف اس تاالص مبلغ مليون دينار من آحد الضامنَّي بلتسافل بعنوان جزء من ادلين
املس تحق عىل اإحدى الرشاكت واس تصدار اإذن عىل عريضة يف ترس مي اعرتاض حتفظي عىل عقار ترجع ملكيته
للضامن التسافيل الثان بعنوان اس تاالص نفس ادلين يف حدود  527آلف دينار دون اعتبار الفوائض مع السعي
اإىل اس تكامل اإجراءات ترس ميه.
ولنئ سلت بقية امللفات تقدما يف اإجراءات التقايض آو يف تنفيذ الحسام ،فاإن بعض الصعوبت
والإشسالت التنفيذية ل تزال تعوق اس تاالص قدر هام من مس تحقات الرشكة ،وهو ما يتطل مهنا مزيدا من
احلرص عىل متابعهتا وإاحاطهتا بلعناية الالزمة قصد ضامن حامية حقوقها ،خصوصا عىل مس توى اإعداد وتقدمي
الواثئق والإثبااتت املدمعة ملس تحقاهتا يف ملفات التقايض آو عند تلكيف عدول التنفيذ بلبحث عىل ممتلسات
الرشاكت املدينة آو الضامنَّي .
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ونظرا لعدم توصل الهيئة بلردود املطلوبة فامي يتعلق بلنقاط الراجعة بلنظر اإىل وزارة املالية ،فقد آقر اجمللس
مواصةل متابعة هذا امللف عىل مس توى الوزارة املذكورة.

 .5وزارة الصناعة والطاقة واملنامج
نتاجئ املتابعة الوىل:
تولت الهيئة خالل س نة  2014دراسة تقرير التفقدية العامة لوزارة الصناعة حـول الرشـكة التونسـ ية للسـكر
وانهتت اإىل النتاجئ املبينة بجلدول التايل:
موضوع التقرير

عدد النقائص
املس تخرجة

الرشكة التونس ية للسكر

عدد النقائص اليت
مت تداركها

12

عدد النقائص اليت مت تقدمي
توصيات بأأهنا

9

3

نس بة الإصالح
والتدارك

℅75

وآشار التقرير اإىل مجةل من النقائص متثلت بخلصوص يف ارتفاع العجز املايل وادليون والعباء املاليـة للرشـكة
واس تغالل الرئيس املدير العام لس يارات اإدارية بلإضافة اإىل الس يارة الوظيفية املوضوعة عىل ذمته وجتـاوزه للحصـة
الأـهرية اخملـوةل هل مـن الوقـود بعنـوان السـ يارة الوظيفيـة وحتميـل املؤسسـة مصـاريف خاصـة بـه متثلـت آساسـا يف
مصاريف املطـامع ومصـاريف الهـاتف اجلـوال والهـاتف القـار ورشاء نبـااتت وآاثث وسـ تائر وآبـواب ونوافـذ للمـزنل
الوظيفي ومواد حديدية ومواد دهن ولقط هوايئ وبطاقـة اشـرتاك يف بعـض القنـوات الفضـائية بلإضـافة اإىل عـدم
اإخضاع بعض عنارص تأجريه لقاعدة احتساب الاشرتااكت الاجءامعيـة وتسـوية الوضـعية اإثـر معليـة تفقـد مـن قبـل
الصندوق الوطين للضامن الاجءامعي دون الرجوع اإىل الـرئيس املـدير العـام لسـرتجاع مـا يعـادل مسـامهته يف املبلـغ
اذلي حتملته الرشكة والبالغ  6333د.و تطرق التقرير آيضا اإىل ارتفاع القمية امجللية املس توج دفعها بعنوان عنـارص
تأجري آعوان الرشكة غري احملتس بة مضن قاعدة ا إلرشاك بصندوق التضامن الاجءامعـي خـالل الفـرتة ()2009-2007
اإىل 29.209د وإاعفاء الرئيس املدير العام من بعض اخلصومات اجلبائية وانتفاعـه مبنحـة السـكر وتـذاكر الُك بـدون
موج و اس تاالص مثن مادة الـ  Mélasseاليت مت بيعهـا اإىل ابـن عضـو مبجلـس الإدارة دون احـرتام الإجـراءات
املعمول هبا ودون توظيف غرامات التأخري املسـ توجبة .كـام تبـَّي عـدم تنظـمي الترصـف يف مطعـم املؤسسـة وجتـاوز
املزيانية اخملصصة ل إالشهار والهبات و عدم تفعيل وظيفيت التدقيق ادلاخيل ومراقبة الترصف.
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وقد آبرزت املتابعة اختاذ بعض تدابري الإصالح اليت متثلت يف اقتصار الرئيس املدير العام عىل اس تعامل
الس يارة الوظيفية املوضوعة عىل ذمته والتقيد بلتدابري اجلاري هبا العمل يف اجملال والالزتام بحلصة الأهرية اخملوةل هل
من الوقود وخصم المكية الزائدة اليت انتفع هبا بعنوان سنيت  2011و 2012بلإضافة اإىل احتساب ُك عنارص تأجري
آعوان الرشكة مضن قاعدة الاشرتاك بصندوق التضامن الاجءامعي.و مت اإجراء اخلصومات اجلبائية عىل الامتيازات
العينية املس ندة للرئيس املدير العام وإايقاف رصف منحة السكر وتذاكر الُك لفائدته وتعيَّي عون ملكف بلسهر
عىل تنظمي الترصف يف مطعم املؤسسة كام مت التقيد بملزيانية اخملصصة ل إالشهار والهبات وتفعيل وظيفيت التدقيق
ادلاخيل ومراقبة الترصف.
ولس تكامل جمهود الإصالح تقدمت الهيئة جبمةل من التوصيات التمكيلية دعت من خاللها اإىل اإفادهتا مبا مت
التفاق عليه خبصوص برانمج التطهري الاجءامعي واملايل اذلي مت تقدميه لسلطة ا إلرشاف وكذكل خبصوص منحة
التكرير كام آوصت بعرض موضوع اس تعامل الهاتف اجلوال من قبل الرئيس املدير العام عىل جملس الإدارة وسلطة
ا إلرشاف والتقيد يف ُك احلالت بلنصوص والرتاتي اجلاري هبا العمل مع التذكري بأن املناشري املنظمة لإشغال
املساكن الوظيفية تنص عىل عدم حتميل تأثيث هذه املساكن عىل مزيانية الرشكة.وخبصوص اإخضاع عنارص تأجري
الرئيس املدير العام لقاعدة احتساب الاشرتااكت الاجءامعية ،دعت الهيئة اإىل اإفادهتا بلإجراءات املتاذة خبصوص
مسامهة هذا الخري بلنس بة للفرتة اليت اكنت موضوع مراجعة من قبل الصندوق الوطين للضامن الاجءامعي.
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نتاجئ املتابعة الثانية:
املتابعة الوىل

موضوع التقرير
عدد النقائص
املس تخرجة

نتاجئ املتابعة الثانية

العدد امجليل

عدد التوصيات

عدد

عدد

عدد

نس بة الإصالح

للنقائص

املقدمة يف ضوء

التوصيات

التوصيات

التوصيات

 %خالل هذه

اليت مت

املتابعة الوىل

املتبقية من

املنجزة خالل املتبقية

املتابعة

تداركها

املتابعة

هذه املتابعة

النس بة
امجللية
ل إالصالح

قرار جملس الهيئة

للمتابعة

السابقة

مجمع صناعات
املصربات الغذائية
GICA

7

2

2

-

2

-

5

℅71

اإهناء املتابعة

الرشكة التونس ية
للكهربء والغاز
(قطاع الكهربء)

57

37

37

16

21

℅43

36

℅63

مواصةل املتابعة

برانمج اإحداث
املؤسسات الصغرى
واملتوسطة

48

27

27

3

24

℅11

24

℅50

مواصةل املتابعة

اجملموع

112

66

66

19

47

℅29

65

℅58

مشلت املتابعة الثانية تقرير التفقدية العامة لوزارة الصناعة حول البحث اجملرى دلى مجمع صناعات املصربات
الغذائية والتقرير الس نوي الساد والعرشين دلائرة احملاس بات يف جزئه املتعلق بلرشكة التونس ية للكهربء والغاز
(قطاع الكهربء) وكذكل التقرير الس نوي اخلامس والعرشون دلائرة احملاس بات يف جزئه املتعلق بإحداث
املؤسسات الصغرى واملتوسطة مثلام يربزه اجلدول التايل:
ففي ما يتعلق مبجمع صناعات املصربات الغذائية ،فقد تبَّي بلنظر يف نتاجئ املتابعة آنه قد مت بذل اجلهود يف اجتاه
تسوية عدد من املسائل العالقة وذكل خاصة عرب حتيَّي ُك من مرشوع النظام السايس اذلي آعد منذ س نة 2006
ونظام التأجري وإاحالهتام اإىل سلطة ا إلرشاف للنظر واملصادقة والسعي اإىل مراجعة وتسوية املسأةل املتعلقة بإس ناد منح
احلضور لعضاء جملس الإدارة وذكل حس الصيغ القانونية املالمئة يف اإطار مقرتح نظام التأجري اذلي عرض عىل
سلط ا إلرشاف للمصادقة.
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وبعتبار آن املسائل اليت مازالت عالقة خصت آساسا مراجعة الإطار القانون للمجامع بصفة عامة واس تصدار
ُك من نظام التأجري والنظام السايس للمجمع ويه مسائل تعود بلنظر للوزارة امللكفة بلصناعة ،فقد آقر جملس الهيئة
اإهناء متابعة هذا امللف عىل مس توى الهيئة ودعوة التفقدية العامة لوزارة الصناعة والطاقة واملنامج ملتابعة اجملمع وحثه
عىل اختاذ التدابري الالزمة لس تكامل تنفيذ التوصيتَّي املتبقيتَّي وموافاة الهيئة لحقا بلنتاجئ املسجةل يف الغرض.
وخبصوص التقرير املتعلق بقطاع الكهربء ،متثلت تدابري الإصالح اليت مت اس تكاملها عىل مس توى الرشكة
التونس ية للكهربء والغاز بخلصوص يف دعوة اكفة القالمي لتحديد احلاجيات من املعدات والتجهزيات الالزمة لزتويد
املأاريع املزمع بعّثا بلكهربء بلتنس يق مع خمتلف اجلهات املتدخةل يف هذا اجملال وتركزي منظومة الرشاءات
واخملزون يف الجال وبذكل مت اس تكامل اجناز اخملطط املديرى ل إالعالمية للفرتة  2007-2004وإامتام اإجناز هممة
التدقيق والتأخيص للمنظومة املعلوماتية يف هناية س نة  2013بلإضافة اإىل اإدماج منظومة  GRCمضن النظام
املعلومايت املتعلق بحلرفاء واعءامدها يف اكفة آقالمي الرشكة بداية من الثالثية الوىل لس نة  2014وذكل يف انتظار
تركزي منظومة شامةل ختص شؤون احلرفاء ( .)CRM
كام مت تركزي لوحة قيادة متكن من املتابعة الأهرية املأرتكة لوحدات اإنتاج ونقل الكهربء وقاعدة بياانت
مركزية تتضمن املعطيات املتعلقة بلعطاب ومتكن من متابعة آداء الأ بكة والتقليص من عدد التوقفات غري املربجمة
لوحدات الإنتاج من خالل تنفيذ خمطط الصيانة الوقائية ادلورية واس تغالل هذه التوقفات لجناز معليات الصيانة
ادلورية مثلام مت يف س نة  2013و تدارك انفصال احملولت الكهربئية هنائيا من خالل إازاةل مفرغ الصواعق مع
تسجيل حتسن يف مردودية الوحدتَّي الغازيتَّي للمحطة املس تغةل من قبل الرشكة اخلاصة خالل س نة  ،2010وتأكد
ذكل يف س نة  2011من خالل حتسن الفارق بَّي الاس هتالك النوعي الفعيل والاس هتالك النوعي املضمون.وبينت
املتابعة كذكل اإجناز معلية التدقيق الطايق ملراكز الإنتاج براد وسوسة خالل سنيت  2009و 2010واملصادقة
عىل التقارير املتعلقة هبا من طرف الواكةل الوطنية للتحمك يف الطاقة و اإبرام اتفاقية مع هذه الخرية يف اإطار تطبيق
املقرتحات املدرجة بلتقرير املذكور و وضع خمطط للفرتة  2016-2013للقيام بتجارب املردودية جلل وحدات الإنتاج
يف اإطار مرشوع حتسَّي النجاعة الطاقية للرشكة.
وتوصلت الرشكة اإىل تدعمي فرق مقاومة الغش مبا مكن من الكأف عىل عدد كبري من حالت الغش بلغ
 9965حاةل خالل س نة  2013مبا قميته  8150آلف دينار و تدعمي معليات مراقبة العدادات للتقليص من الفاقد
التجاري و الترسيع يف اجناز مأاريع هيلكة وتطهري الأ بكة هبدف التقليص من الفاقد الفين مع قيام القالمي بملراقبة
ادلورية للعدادات مما مكن من حرص  8926عداد معطل س نة  2013واسرتجاع مبلغ قميته  12974آلف دينار.ومت
اس تعامل املنظومة الإعالمية اخلاصة بحلرفاء "قاما" لرصد ومتابعة حالت الغش عىل مس توى اكفة القالمي ووضع
منظومة اإعالمية للترصف يف صيانة ش بسات نقل وتوزيع الكهربء مبساعدة احلاسوب الرشوع يف اس تغاللها جبميع
قواعد النقل وتدعمي آعامل الصيانة الوقائية عىل ش بكة اجلهد العايل والرفع من نسبهتا والقيام بملعاينات الرضية مرتَّي
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يف الس نة عىل القل عىل ُك خط للوقوف عىل آس باب ارتفاع الانقطاعات الوقتية الطارئة بلإضافة اإىل التقدم يف
معلية تصنيف كبار املس هتلكَّي اذلين يمت رفع عداداهتم شهراي حاةل حباةل مبوافقة احلريف وحس املعايري اليت وضعهتا
الرشكة وقد بلغ عدد احلرفاء املصنفَّي مضن كبار املس هتلكَّي  20136حريف اإىل موىف س نة . 2013
ومن انحيهتا تولت وزارة الصناعة والطاقة واملنامج بعد التحري يف ملفات عدد من الصفقات اليت آشار
التقرير اإىل تضمهنا مجةل من الخطاء والتجاوزات و حتديد املسؤوليات يف الخطاء املرتكبة رفع دعوى دلى دائرة
الزجر املايل بناء عىل تقرير مفصل يف الغرض مع الإشارة اإىل آن بعض امللفات املذكورة بلتقرير حمل متابعة قضائية
جزائية.
وحيث ما تزال مجةل من التوصيات يف طور الإجناز ،فقد آقر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف.
آما بلنس بة اإىل التقرير املتعلق بإحداث املؤسسات الصغرى واملتوسطة ،فقد بينت املتابعة الثانية ملدى
تنفيذ التوصيات اليت تقدمت هبا الهيئة حمدودية النتاجئ اليت مت التوصل اإلهيا.
فبالنس بة للنقاط الراجعة بلنظر اإىل وزارة الصناعة ،تبَّي اإجناز توصيتَّي من مجةل  13توصية تقدمت هبا
الهيئة ،حيث مت تدعمي التنس يق مع البنوك ورشاكت الاستامثر ملزيد حتفزيها عىل متويل املأاريع املتبناة من قبل
احملاضن خاصة بعد توقف تنظمي تظاهرات آايم الربعاء لإحداث املؤسسات منذ س نة  ،2010وتولت واكةل الهنوض
بلصناعة والتجديد مسك وحتيَّي قاعدة بياانت وطنية حول اإحداث املؤسسات الصغرى واملتوسطة يف قطاع
الصناعات املعملية بلتنس يق مع املعهد الوطين ل إالحصاء وإاحداث قاعدة بياانت ختص اخلدمات ذات الصةل
بلصناعة ،بلغ عدد املؤسسات املسجةل هبا يف موىف س نة  2012حوايل  3000مؤسسة.
وخبصوص وزارة املالية ،بينت املتابعة عدم اس تكامل تنفيذ آي توصية من التوصيات الامثن الراجعة اإلهيا
بلنظر  ،حيث ل تزال مخس توصيات مهنا يف طور الإجناز وثالث آخرى غري منجزة.
وكذكل هو الأأن بلنس بة اإىل بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة ،حيث آبرزت املتابعة عدم
اس تكامل اإجناز آي توصية من التوصيات الربع الراجعة اإلهيا بلنظر  ،فلنئ مت تسجيل تقدم يف معليات الإصالح
والتدارك بلنس بة لثالث نقاط ،فاإن البنك مل يويل العناية الالزمة لتحيَّي قاعدة البياانت اليت ميسكها ومل يتوىل
تضميهنا مواطن الأغل احملدثة لفائدة حاميل الأهادات العليا الذلين يقع انتداهبم يف اإطار املأاريع اليت قام بمتويلها.
آما عىل مس توى البنك التونيس للتضامن ،فقد تبَّي قيام البنك برتكزي منظومة معلوماتية جديدة
" "Business Intelligentمتكن من احلصول عىل مجيع البياانت املطلوبة مبا يف ذكل عدد مواطن الأغل احملدثة
لفائدة حاميل الأهائد العليا يف حَّي تواصلت معلية اإدراج تقارير الزايرات امليدانية ادلورية املتعلقة مبتابعة املأاريع
املموةل من قبل البنك بقاعدة البياانت.
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ودعت الهيئة اكفة الطراف املتدخةل يف منظومة اإحداث املؤسسات الصغرى واملتوسطة اإىل مزيد التعريف
مبختلف آليات التأجيع عىل الاستامثر وبعث املأاريع يف اإطار هذه املنظومة واختاذ الإجراءات الكفيةل مبزيد
التحفزي عىل املبادرة الأخصية لالستامثر وتدعمي العالقة مع هياُك التمويل مبا يسام يف اس تقطاب آحصاب املأاريع
اجملددة خصوصا من بَّي حاميل الأهائد العليا مع التأكيد عىل مواصةل مرافقة املأاريع اليت تاليق صعوبت بعد
انطالق نأاطها وتتطل متابعة خاصة من قبل البنوك اليت مولهتا قصد مساعدهتا وضامن اس متراريهتا.
وقد آقر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف مع مراسةل البنك املركزي قصد متابعة مدى التقدم يف تركزي
قاعدة البياانت حول متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة.

نتاجئ املتابعة الثالثة :
نتاجئ املتابعة الثالثة

املتابعة الوىل

العدد امجليل
موضوع التقرير
عدد النقائص
املس تخرجة

عدد التوصيات

عدد

عدد

عدد

نس بة الإصالح

املقدمة يف ضوء

التوصيات

التوصيات

التوصيات

 %خالل هذه

املتابعة الوىل

املتبقية من

املنجزة خالل املتبقية

املتابعة

هذه املتابعة

املتابعة

للنقائص
اليت مت
تداركها

للمتابعة

النس بة
امجللية
ل إالصالح

قرار جملس
الهيئة

السابقة

الترصف يف الرشكة
الإيطالية التونس ية
لس تغالل النفط

91

30

11

4

7

℅64

87

℅96

الترصف يف املؤسسة
التونس ية

للنأطة

57

29

23

13

10

℅43

44

℅77

البرتولية
الترصف يف اخملرب
املركزي

للتحاليل

40

15

7

6

1

℅14

34

℅85

والتجارب
اجملموع

188

74

41

23

18

37

℅44

165

℅88

اإهناء املتابعة

مواصةل
املتابعة

مواصةل
املتابعة
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تولت الهيئة خالل س نة  2014اإجراء متابعة اثلثة لك من تقريري هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول
الترصف يف الرشكة الايطالية التونس ية لس تغالل النفط و حول الترصف يف املؤسسة التونس ية للنأطة البرتولية
وتقرير التفقدية العامة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا حول اخملرب املركزي للتحاليل والتجارب .وذكل مثلام يربزه اجلدول
التايل:
وبينت املتابعة اجملراة عىل مس توى الرشكة الايطالية التونس ية لس تغالل النفط ،توصل هذه الخرية اإىل
اعءامد جل التوصيات املقدمة من قبل الهيئة وذكل من خالل حتيَّي دليل الإجراءات وتضمينه مراحل خمت
الصفقات و املصادقة عليه من طرف جملس الإدارة واعءامد منظومة  Carl proاملتوفرة حاليا للترصف يف املسائل
املتعلقة بلصيانة وترش يد هذا اجلان من النأاط والرشوع يف تنفيذ اإجراءات اقتناء منظومة جديدة متطورة
تس تجي للحاجيات .كام توصلت مصاحل الوزارة امللكفة بلصناعة اإىل احلد من حتميل تأجري آعواهنا عىل مزيانية
الرشكة وإاقرارها التايل عن هذا الإجراء ومت تنظمي الترصف يف الصفقات عرب التقيد بدليل الإجراءات خبصوص
فتح العروض الفنية واملالية وحتديد تركيبة اللجان ذات العالقة بواسطة ورقات معل ومت كذكل التوصل اإىل تنظمي
الرش يف اخلاص مبلفات الزتود وتوس يع الاستأارات بلنس بة للطلبيات و اقتناء فاكس خاص بإدارة الرشاءات
لضامن احرتام الرسية عند قبول عروض السعار.
كام متت تصفية جل امللفات العالقة اخلاصة مبطابقة املواد للمواصفات الفنية املطلوبة بلتوافق مع مجيع
الطراف املعنية ومسك ملفات العوان والتقدم يف اإجناز معلية الرتقمي مبا يفوق  %50مع مواصةل املساعي املتعلقة
بإعداد بطاقات وظائف آعوان الرشكة وتكل املتعلقة بإعداد جدول تصنيف للخطط يتالءم مع حاجيات املؤسسة
واسرتاتيجياهتا املس تقبلية.
و بعتبار توصل الرشكة اإىل استيفاء آغل التوصيات احملاةل والتقدم يف تنفيذ ما تبقى مهنا ،فقد آقر جملس
الهيئة اإهناء متابعة هذا امللف.
آما عىل مس توى املؤسسة التونس ية للنأطة البرتولية ،فقد آبرزت املتابعة عدم اإحراز تقدم ملحوظ يف
جتس مي التوصيات املقدمة وذكل بلرمغ من دعوة املؤسسة خالل س نة  ، 2012بتوصية من جملس الهيئة ،اإىل
ا إلرساع بختاذ الإجراءات الالزمة لتجس مي التوصيات اليت ختص النقائص اليت تتطل تدخال عاجال.
و متثلت آم تدابري الإصالح املتاذة يف اإبرام اتفاق مع املعهد الليب للنفط وإامتام التقيمي املتعلق بعملية
الاعءامد ( )Accréditationو اإعداد مرشوع نظام داخيل للترصف يف الصندوق الاجءامعي للمؤسسة و كرا
رشوط متعلق بتحديد التوهجات العامة للنظام املعلومايت للمؤسسة وبوضع دليل اإجراءات يغطي اكفة آنأطة
املؤسسة والإعالن عىل طل عروض يف الغرض و احلرص عىل تكثيف املراقبة املس بقة لإثبات املصاريف املنجزة
من قبل املأغل .كام مت و اإعداد مذكرة تنظميية حول مهنجية تدوين حمارض املفاوضات مع املأغلَّي واملتعلقة
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بتحفظات التدقيق وتدعمي املصاحل املعنية مبتابعة اإبرام وإاجناز الصفقات من قبل املأغل بملوارد البرشية ذات الكفاءة
واحلرص عىل تطبيق بنود التفاقيات وذكل فضال عن اإخضاع امتياز حتمل املؤسسة لعباء الهاتف اجلوال اإىل
مصادقة جملس الإدارة وسلطة ا إلرشاف و التسوية اجلزئية لوضعية الس يارات املوضوعة عىل ذمة وزارة الصناعة يف
انتظار تسويهتا بصفة هنائية واسرتجاع الجور اليت رصفت بدون موج لفائدة آحد آعوان املؤسسة.
وآبرزت متابعة التقرير املنجز حول اخملرب املركزي للتحاليل والتجارب آنه مت اإعفاء املترصف يف اخلزينة من
هممة اإعداد الصكوك وتلكيف عون آخر هبذه املهمة مع الرشوع يف تنفيذ التوصيات املتبقية من خالل دراسة هيك
تنظميي جديد يضم خمتلف املصاحل استنادا اإىل مرشوع عقد آهداف اخملرب للفرتة  2017-2015وآفاق التطور
املتاحة يف اإطار مرشوع اجملمع التقين بلعقبة اذلي س يكون جاهزا بداية س نة  2016وإاجناز بطاقات الوظائف
والتعهد بس تكامل اإعداد قانون الإطار وتكوين جلنة تسهر عىل اإعداد وحتيَّي ُك الإجراءات بلإضافة اإىل اإجناز
كرا رشوط يتعلق بإعداد خمطط لتطوير نظام املعلومات والتصال و اإعداد برانمج معل لتجديد عقود التأمَّي
الرشوع يف اإجناز دليل اإجراءات خاص بلرشاءات مطابق للقوانَّي املنظمة للصفقات العمومية يف اإطار اإعداد دليل
ل إالجراءات الإدارية واملالية للمارب مع احلرص عىل اس تاالص مس تحقات اخملرب.
و آفضت املتابعة اإىل اإقرار مواصةل متابعة هذا امللف نظرا لعدم اس تكامل تنفيذ تدابري الإصالح املتاذة.
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نتاجئ املتابعة الرابعة:
تولت الهيئة خالل س نة  2014اإجراء متابعة رابعة لك من تقرير التفقدية العامة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا
حول متابعة الرقابة اجملراة من قبل دائرة احملاس بات دلى الواكةل الوطنية للتحمك يف الطاقة و التقرير الرابع والعرشون
دلائرة احملاس بات يف ببه املتعلق بترصف املعهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعي ،وذكل مثلام يتبَّي من اجلدول
التايل:
املتابعة الوىل

موضوع التقرير

عدد النقائص
املس تخرجة

نتاجئ املتابعة الرابعة

عدد التوصيات

عدد

عدد

عدد

نس بة الإصالح

املقدمة يف ضوء

التوصيات

التوصيات

التوصيات

 %خالل هذه

املتابعة الوىل

املتبقية من

املنجزة خالل املتبقية

املتابعة

هذه املتابعة

املتابعة

العدد امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

للمتابعة

النس بة
امجللية
ل إالصالح

قرار جملس
الهيئة

السابقة

الواكةل الوطنية للتحمك يف
الطاقة

22

9

9

1

8

℅11

14

℅64

مواصةل املتابعة

الترصف يف املعهد الوطين
وامللكية
للمواصفات
الصناعة

19

12

2

2

-

℅100

19

℅100

اإهناء املتابعة

اجملموع

41

21

11

3

8

℅27

33

℅80

وبينت متابعة التقرير املتعلق بلواكةل الوطنية للتحمك يف الطاقة اس تكامل اجناز توصية واحدة متثلت يف اإرساء
نظام متابعة وتقيمي لتنفيذ عقود الربامج من الناحيتَّي املالية والفنية وذكل يف اإطار مرشوع النجاعة الطاقية يف
القطاع الصناعي والرشوع يف اس تغالهل مبا من شأنه آن يساعد عىل حتقيق الهداف املتعلقة بلقتصاد يف الطاقة.
يف حَّي تواصل اجناز آغل التوصيات بنسق بطيء مشلت التدابري املتاذة بأأهنا بخلصوص اإعداد مرشوع
الهيك التنظميي اخلاص بلواكةل وإاحالته اإىل السلط اخملتصة للمصادقة ومواصةل املصادقة عىل آدةل الإجراءات اخلاصة
مبجالت الترصف يف الأؤون الإدارية واملالية.وتولت الواكةل تكثيف العمل التوعوي والتحسييس خبصوص اإجبارية
التدقيق الطايق دلى املؤسسات الناشطة يف قطاع اخلدمات و ترشيك القطاع اخلاص يف تفعيل هذا الإجراء سواء
عند الإحداث آو التوسعة وذكل عرب تلكيف همندسَّي خمتصَّي بدراسة امللفات حتت إارشاف مسؤولَّي بلواكةل
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بلإضافة اإىل حث مؤسسات اخلدمات و رشاكت النقل عىل تدارك التأخري املسجل يف هذا اجملال مقارنة بلهداف
املرسومة وتسلمي تقارير التدقيق الهنائية للواكةل مع مواصةل بعث مأاريع التوليد املؤتلف برتكزي  56.6ميغاواط ختص
 15مؤسسة صناعية اإىل موىف شهر ماي  2014و توفري الإحاطة الفنية الالزمة.و مل تتول الواكةل اإعداد قانون
الإطار اخلاص هبا ،وتعهدت بلرشوع يف ذكل حال املصادقة عىل الهيك التنظميي.
وتبعا ذلكل آقر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف مع دعوة الواكةل اإىل اس تحثاث نسق اجناز برانمج
الإصالح يف اإطار جلسة معل مأرتكة تعقد للغرض.
ومن انحية آخرى ،آقر جملس الهيئة اإهناء متابعة ملف املعهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعي مع التأكيد
عىل رضورة اإمتام اإجراءات الإصالح اليت رشع فهيا وذكل تبعا لتوفق املعهد يف اس تكامل اإجناز آغل التوصيات
املقدمة حيث بينت املتابعة اإمتام اإعداد المر املتعلق بنأاط الإشهاد بملطابقة و الرشوع يف الإجراءات الالزمة
لإصداره مع اإحراز تقدم عىل مس توى اإرساء منظومة اجلودة و التوجة حنو حتيَّي دليل الإجراءات الإدارية واملالية.
ونظرا لتقدم معلية الإصالح تقرتح الهيئة اإهناء متابعة هذا امللف واحلرص عىل حتيَّي دليل الإجراءات
الإدارية واملالية.
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نتاجئ املتابعة اخلامسة:
مشلت املتابعة اخلامسة تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية والإدارة العامة لالمتيازات املالية واجلبائية حول متابعة
قرارات حس الامتيازات املالية واجلبائية املس ندة يف القطاع الصناعي وتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول بعض
آوجه الترصف يف صندوق اإعادة توجيه وتمنية املراكز املنجمية وتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول
الترصف يف الس يارات الإدارية من قبل الرشكة التونس ية للكهربء والغاز مثلام يربزه اجلدول التايل:

موضوع التقرير

املتابعة الوىل

نتاجئ املتابعة اخلامسة

عدد النقائص
املس تخرجة

عدد

عدد التوصيات

عدد

عدد

نس بة الإصالح

التوصيات

املتبقية من

التوصيات

التوصيات

 %خالل هذه

املقدمة يف

املتابعة السابقة

املنجزة خالل املتبقية
هذه املتابعة

ضوء

املتابعة

للمتابعة

العدد
امجليل

النس بة

للنقائص

امجللية

اليت مت

ل إالصالح

قرار جملس
الهيئة

تداركها

املتابعة
الوىل

حس الامتيازات املالية
واجلبائية املس ندة يف
القطاع الصناعي
صندوق اإعادة توجيه
وتمنية املراكز املنجمية
الترصف يف الس يارات
بلرشكة
الإدارية
التونس ية للكهربء والغاز
جملموع

24

17

5

-

5

-

19

℅79

مواصةل املتابعة

20

10

8

-

8

-

12

℅60

مواصةل املتابعة

22

4

3

-

3

-

19

℅86

مواصةل املتابعة

66

31

16

-

16

-

50

℅76

يف ما يتعلق مبتابعة قرارات حس الامتيازات املالية واجلبائية املس ندة يف القطاع الصناعي ،فبينت املتابعة
تواصل هجود واكةل الهنوض بلصناعة للتأكد من عدم انتفاع املأاريع املعنية بقرارات السح بمتيازات جبائية
والتثبت من املأاريع املنتفعة بمتيازات جبائية وج حسهبا و اإضافة اإىل متابعة املأاريع املنتفعة بمتيازات يف اإطار
التمنية اجلهوية وبمتيازات الباعثَّي اجلدد هبدف التأكد من الاجناز الفعيل واقرتاح حس الامتيازات املس ندة لها
عند الاقتضاء.
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ويف املقابل ،مل تتول وزارة املالية تركزي املنظومة الإعالمية املندجمة ملتابعة الامتيازات املس ندة وقرارات
حسهبا و آفادت الوزارة بأنه مت تعليق آشغال هذا املرشوع اإىل حَّي البت يف اإحداث هيك موحد يعىن بلستامثر.
وقد آقر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف مع دعوة الطراف املعنية اإىل جلسة معل مأرتكة ختصص
للتباحث يف خمتلف جوانبه.
وآبرزت نتاجئ املتابعة اجملراة عىل مس توى صندوق اإعادة توجيه وتمنية املراكز املنجمية آن الصندوق يواجه
بعض الصعوبت اليت حالت دون اس تكامهل تنفيذ تدابري الإصالح اليت تعلقت آساسا بتحسَّي نتاجئه احملاسبية
واس تاالص املساهامت اليت حل آجلها ومتابعة قضااي الاس تاالص املنأورة دلى احملامك وتنفيذ الوامر بدلفع.
ونظرا لمهية التوصيات املتبقية وتأثريها املبارش عىل الوضعية املالية للصندوق ،آقر جملس الهيئة الاس مترار يف متابعة
هذا التقرير مع دعوة الصندوق اإىل بذل مزيد من اجملهودات قصد تذليل الصعوبت واس تكامل برانمج الإصالح.
وخبصوص الترصف يف الس يارات الإدارية من قبل الرشكة التونس ية للكهربء والغاز ،بينت املتابعة انه مت
اقتناء منظومة اإعالمية جديدة للمساعدة عىل الترصف يف املعدات الس يارة وتوفري جداول متابعة وحتيَّي القانون
السايس للرشكة قصد تسوية وضعية رمساء وحدات الصيانة وادلوائر بإدارة اإنتاج ونقل الكهربء اذلين آس ندت
اإلهيم س يارات وظيفية و اسرتجاع الس يارة املوضوعة عىل ذمة وزارة ا إلرشاف .
نظرا لعدم اس تكامل جتس مي برانمج الإصالح آقر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف.
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 .6وزارة الفالحة
نتاجئ املتابعة الوىل:
مشلت املتابعة الوىل تقرير دائرة احملاس بات اخلامس والعرشين يف ببه املتعلق بملندوبية اجلهوية للتمنية
الفالحية بقفصة وتقرير هيئة الرقابة العامة لمالك ادلوةل والأؤون العقارية حول الترصف يف الرصيد العقاري
دليوان الرايض ادلولية مثلام يتبَّي من اجلدول التايل :
موضوع التقرير

عدد النقائص
املس تخرجة

عدد النقائص اليت
مت تداركها

عدد النقائص اليت مت
تقدمي توصيات بأأهنا

نس بة الإصالح والتدارك

املندوبية اجلهوية للتمنية الفالحية بقفصة

29

14

15

℅48

الترصف يف الرصيد العقاري دليوان الرايض
ادلولية

27

18

9

℅67

اجملموع

56

32

24

℅57

وقــد اســ تخرجت الهيئــة مــن التقريــر املتعلــق بملندوبيــة اجلهويــة للتمنيــة الفالحيــة بقفصــة عــددا مــن
املالحظــات للمتابعـــة تعلقـــت يف جمـــال تعبئـــة املـــوارد املائيـــة واحملافظـــة عـــىل الرتبـــة ،بخلصـــوص بعـــدم اإحـــسام
برجمـــة مأـــاريع منأـــأت التعبئـــة وتنفيـــذها و عـــدم احـــرتام اإجـــراءات اإجنـــاز احلفـــرايت والتـــأخري يف اســـ تغالل
عــدد مــن البر املنجــزة والإف ـراط يف اس ـ تغالل بعــض املائــدات الســطحية والعميقــة بلإضــافة اإىل عــدم اإرســاء
نظــام يقظــة ومتابعــة الاجن ـراف والتصــحر بجلهــة و عــدم تفعيــل الليــات املنصــوص علهيــا مبجــةل الغــابت قصــد
احملافظــة عــىل املراعــي وتمنيهتــا وعــدم اإعــداد خمططــات هتيئــة رعويــة ملســاحات كبــرية مــن الرايض الاش ـرتاكية
اخلاضعة لنظام الغابت.
وفــامي يتعلــق بلترصــف يف املنــاطق الســقوية العموميــة تبــَّي عــدم اس تصــدار آوامــر اإحــداث يف شــأن
 48منطقـــة ســـقوية معوميـــة وعـــدم اختـــاذ الإجـــراءات الَّضـــورية خبصـــوص الرايض الســـقوية املهمـــةل بواحـــات
قفصـــة وعـــدم اإرســـاء نظـــام ملراقبـــة امللوحـــة والتغـــدق فضـــال عـــن ضـــعف نســـق آشـــغال جتديـــد التجهـــزيات
ومــؤرش معــدل اس ـ تغالل املنــاطق الســقوية العموميــة بجلهــة  .كــام لــوحظ تــدن نس ـ بة جتهــزي املنــاطق الســقوية
بوســائل الاقتصــاد يف ميــاه الــري وعــدم تعمــمي التفاقيــات الــيت تضــبط كيفيــة ورشوط اس ـ تغالل النظــام املــايئ
العمــويم وصــيانته عــىل ُك اجملــامع الناشــطة وكــذكل مواصــةل املندوبيــة إاجنــاز آعــامل الصــيانة وحتمــل آعباهئــا ممــا
آدى اإىل ارتفاع ديون اجملامع املائية هبذا العنوان.
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وخبصـــوص الهنـــوض بلنأـــاط الفـــاليح ،آشـــار التقريـــر اإىل وجـــود شـــغورات عـــىل مســـ توى اخلـــالاي
واملراكـــز الـــيت تُعـــىن بلإرشـــاد الفـــاليح و اإىل عـــدم اإرســـاء آليـــات متكـــن مـــن حتليـــل الفـــوارق بـــَّي الربجمـــة
والإجنــازات وتأــخيص آســ باب ضــعف اإقبــال الفالحــَّي عــىل العمليــات الإرشــادية و اإضــافة اإىل عــدم ربــط
خـــالاي الإرشـــاد الفـــاليح بملنظومـــة املعلوماتيـــة خلارطـــة الإنتـــاج الفـــاليح اجلهويـــة وعـــدم حتيـــَّي املعطيـــات
املضــمنة هبــا بصــفة دوريــة .ولــوحظ تــأخري يف دراســة مطال ـ متويــل مأــاريع الاســتامثرات الفالحيــة وعــدم
القيــام بلــزايرات امليدانيــة بصــفة منتظمــة للتثبــت مــن اس ـ مترارية املأــاريع وكــذكل بعمليــات املقاربــة يف اإطــار
مراقبــة رصف الامتيــازات ومتابعهتــا وذكل خالفـــا ملنأــور وزيــر الفالحـــة عــدد  215املــؤرخ يف  23ديســـمرب
 2006فضال عن عدم اإحاطة بعض املأاريع بلضامانت الكفيةل حبسن تنفيذها.
آما يف ما يتعلق بلترصف املايل فتبَّي بخلصوص عدم الزتام املندوبية بلقواعد املنظمة للصفقات العمومية من
حيث ضبط احلاجيات وإاس ناد الصفقات وتنفيذها وخمتها وعدم اإرساء نظام مراقبة داخيل لس هتالك الوقود
والترصف يف آسطول الس يارات الإدارية بلإضافة اإىل عدم تركزي منظومة الترصف اليل يف اخملزون ومجع العون
املرشف عىل خمزون ورشة معدات املياه بَّي عدة وظائف متنافرة.
وآبرزت املتابعة اختاذ مجةل من تدابري الإصالح متثلت آساسا يف اإعداد مذكرات تركزي للبر املربجمة وتسوية
جذاذات التايل بلنس بة للبر السلبية و حتيَّي خارطة التدخالت س نواي بعءامد نظام المتوقع اجلغرايف ولوحات
القيادة .ومت تدارك التأخري املالحظ يف دراسة مطال متويل مأاريع الاستامثرات الفالحية .كام مت الرتفيع يف نس بة
جتهزي املناطق السقوية بوسائل الاقتصاد يف مياه الري لتبلغ حوايل  %90و تفعيل مسات التس يري والإرشاد
واملتابعة وتعهدت املندوبية بسد الأغورات عىل مس توى خالاي ومراكز الإرشاد الفاليح وبعءامد برانمج متابعة
وتقيمي دوري شهري وسدايس للنأطة الإرشادية .و مت التقيد بلقواعد املنظمة للصفقات العمومية ومسك دفاتر
الس يارات و اإدراج التنصيصات الوجوبية بلإذن بملأمورية.
وإاسهاما يف اس تكامل جمهود الإصالح دعت الهيئة اإىل اس تكامل جتهزي البر املنجزة وإاحداث ش بسات مائية
علهيا وإادخالها حزي الاس تغالل وإاىل مزيد ترش يد الترصف يف املوارد املائية من خالل اإجناز منوال "املساعدة عىل
الترصف يف املائدات" و اإرساء بنك معطيات يساعد عىل متابعة تطور املنسوب املايئ ونوعية املياه وتفعيل الليات
الواردة مبجةل الغابت قصد احملافظة عىل املراعي وتمنيهتا اإىل جان اإعداد خمططات هتيئة رعوية يف الرايض
الاشرتاكية اخلاضعة لنظام الغابت واستيفاء اإجراءات اس تصدار آوامر اإحداث بقية املناطق السقوية .كام آوصت
الهيئة مبتابعة ظاهرة اإهامل الرايض السقوية بواحات قفصة و شددت عىل رضورة التصدي لهذه الظاهرة بك
الوسائل القانونية املتاحة و عىل مواصةل اجملهودات الرامية اإىل جتديد التجهزيات بملناطق السقوية العمومية وطلبت
اإفادهتا بلنتاجئ اليت يمت التوصل اإلهيا خبصوص الرتفيع من نس بة اس تصالح املساحة املس هتدفة وإارساء نظام ملراقبة
ومتابعة امللوحة والتغدق ببعض املناطق السقوية والواحات يف اإطار مرشوع الاستامثر يف قطاع املياه .II
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ولنئ سلت الهيئة برتياح حتسن نس بة اس تغالل املناطق السقوية فاإهنا دعت اإىل اختاذ التدابري الالزمة
قصد اإدخال املنطقة السقوية بن عامر وسقدود  5حزي الاس تغالل يف آقرب الجال وإاىل متابعة وضعية املنطقة
السقوية "بلعقيةل" وا إلرساع بإعادهتا حزي الاس تغالل بلتنس يق مع ادليوان الوطين للتطهري والسلط اجلهوية املعنية.
كام آوصت بتعممي التفاقيات اليت تضبط كيفية ورشوط اس تغالل النظام املايئ العمويم وصيانته عىل اجملامع الناشطة
و مطالبهتا بتوفري وحتيَّي املعطيات املتعلقة هبا وبتأطري معلية اإعداد اجملامع املائية ملزيانياهتا لخذ آعباء الصيانة بعَّي
الاعتبار واس تاالص مس تحقاهتا بعنوان الصيانة.
وآكدت الهيئة عىل رضورة ربط خالاي الإرشاد الفاليح بملنظومة املعلوماتية املتعلقة خبارطة الإنتاج الفاليح
اجلهوية و حتيَّي املعطيات املضمنة هبا بصفة دورية وتفعيل اللجنة متعددة الاختصاصات امللكفة مبراقبة مأاريع
الاستامثرات الفالحية والتثبت من اس متراريهتا .ودعت اإىل التنس يق مع البنك الوطين الفاليح حىت تكون القوامئ
الأهرية الواردة عىل املندوبية مرفقة بقامئة يف آسامء الفالحَّي املنتفعَّي بلمتيازات مبا ميكهنا من مراقبة رصفها
ومتابعهتا وإاىل تركزي منظومة الترصف اليل يف اخملزون وتربير الفوارق السلبية بَّي اخملزون النظري واخملزون املادي
وتسويهتا عند الاقتضاء.
و من انحية آخرى،تضمن التقرير املتعلق بلرصيد العقاري دليوان الرايض ادلولية مجةل من املالحظات
تعلقت بخلصوص بعدم اإعداد حمارض ختصيص بلنس بة للعقارات الراجعة ملكل ادلوةل اخلاص اليت يس تغلها ادليوان،
خالفا ملا اقتضاه الفصل  69من قانون املالية لس نة  ،1991و عدم اإحداث الإدارة الفرعية للأؤون العقارية ومتابعة
هيلكة الرايض ادلولية املنصوص علهيا بلهيك التنظميي اإضافة اإىل غياب بنك معطيات حول اجلوان العقارية
للرايض ادلولية املكونة للمركبات الفالحية والوحدات الغذائية وعدم تنظمي الواثئق املتعلقة بلعقارات اليت مت
ختصيصها آو اإحالهتا جلهات معومية.
وآشار التقرير اإىل عدم مسك املركبات مللفات التجمعات السكنية اليت تركزت عىل العقارات اليت حتت
ترصفها وعدم متابعة اإجراءات تسوية وضعيهتا يف اإطار اللجنة الوطنية حلرص التجمعات السكنية والتوسعات
العمرانية بلرايض الفالحية احملدثة بوزارة التجهزي والإسسان وغياب آمثةل هندس ية حمينة تأمل خمتلف مكوانت
الرصيد العقاري للمركبات الفالحية اإضافة اإىل عدم التحيَّي ادلوري دلفاتر حرص المالك العقارية اخلاص ببعض
املركبات .كام تبَّي عدم تقنَّي الإطار العام لترصف ادليوان يف العقارات املسرتجعة بعد تنفيذ قرارات اإسقاط احلق
وعدم ضبط اإجراءات الترصف بضامن جناعة الترصف يف العقارات املذكورة وكذكل حقوق وواجبات ادليوان جتاه
ادلوةل .ولوحظ افتقار بنك املعطيات اذلي متسكه الإدارة العامة لضبط المالك لقاعدة بياانت معلوماتية خاصة
بملساكن الإدارية لدليوان ووجود  156حاةل اإشغال غري قانونية للمساكن التابعة للمركبات الفالحية اإضافة اإىل
46

 2014التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

غياب ش به لكي لعمليات الرتممي والصيانة .كام آشار التقرير اإىل عدم تسوية الوضعيات العقارية واملالية العالقة بَّي
ديوان الرايض ادلولية ووزارة آمالك ادلوةل والأؤون العقارية وخاصة مهنا ملف املعاوضة العقارية للمقر الاجءامعي
احلايل لدليوان واملبىن السائن بهنج اإيران اذلي تأغل الإدارة العامة للعقارات الفالحية وملف ادلين املتعلق ببايق
اإيرادات التفويت العقاري يف الرايض الفالحية لتعويض املالكَّي اخلواص عن الرايض املنزتعة وكذكل ملف
تساليف تعهد وصيانة الرايض ادلولية احملاةل لدليوان تبعا لقرارات اإسقاط احلق.
وآبرزت املتابعة اإحداث الإدارة الفرعية للأؤون العقارية ومتابعة هيلكة الرايض ادلولية واسرتجاع املساحات
الغابية التابعة للمرك الفاليح "اتلكسة وادي العبيد" .وبرر ادليوان عدم حتيَّي دفرت حرص المالك العقارية اخلاص
بملرك الفاليح "حأاد" بإعادة هيلكة هذا املرك يف شك رشاكت اإحياء و تمنية فالحية ومقامس للفنيَّي وبلتايل
خروجه عن الرصيد العقاري لدليوان.
وآوصــت الهيئــة بس تصــدار قــرارات ختصــيص للعقــارات الراجعــة ملــكل ادلوةل اخلــاص الــيت يســ تغلها
ادليـــوان وذكل تطبيقـــا ملقتضـــيات الفصـــل  69مـــن قـــانون املاليـــة لســـ نة  1991و ا إلرساع يف معليـــة تـــدقيق
بنــك املعطيــات الويل اخلــاص بجلوانــ العقاريــة لـــلرايض ادلوليــة للمركبــات الفالحيــة والوحــدات الغذائيـــة
بلتنس ـ يق مــع خمتلــف املصــاحل اجلهويــة لمــالك ادلوةل ودعــت اإىل وضــع بــرانمج معــل مأــرتك بــَّي املركبــات
الفالحيـــة و املصـــاحل اجلهويـــة لمـــالك ادلوةل لتكـــوين ملفـــات يف الإقتطاعـــات و التجمعـــات الســـكنية و حتيـــَّي
وضــعية الرصــيد العقــاري عــىل مس ـ توى الرســوم العقاريــة و المــثةل الهندس ـ ية .اإضــافة اإىل تصــحيح الخطــاء
املالحظـــة بـــدفاتر المـــالك اخلاصـــة بلرايض الفالحيـــة ملركبـــات "الانطالقـــة" و "اتلكســـة وادي العبيـــد" و"
غ ـزاةل مــاطر" وحتييهنــا بلتنس ـ يق مــع املصــاحل اجلهويــة لمــالك ادلوةل و جــرد املســاكن الإداريــة وحتيــَّي بنــك
املعطيات وفق معرفات موحدة مع التأكيد عىل رضورة تسوية حالت الإشغال غري الرشعي.
وتوهجــــت الهيئــــة بتوصــــيات اإىل ُك مــــن وزارة الاقتصــــاد واملاليــــة ووزارة الفالحــــة وكتابــــة ادلوةل
لمــالك ادلوةل والأــؤون العقاريــة دعــت مــن خاللهــا بخلصــوص اإىل تقنــَّي الإطــار العــام لترصــف ادلي ـوان يف
العقــارات املســرتجعة بعــد تنفيــذ قــرارات اإســقاط احلــق وضــبط اإج ـراءات الترصــف والمتويــل املتعلقــة هبــا مبــا
يضــمن جناعــة الترصــف فهيــا وكــذكل حقــوق وواجبــات ادلي ـوان جتــاه ادلوةل بلإضــافة اإىل تس ـوية الوضــعيات
العقارية واملالية العالقة بَّي ديوان الرايض ادلولية ووزارة آمالك ادلوةل والأؤون العقارية.
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نتاجئ املتابعة الثالثة:
مشلت املتابعة الثالثة تقارير هيئة الرقابة العامة للاملية حول نأاط وتدخالت املندوبية اجلهوية للتمنية
الفالحية بنابل وحول بعض آوجه الترصف بتعاضدية اخلدمات الفالحية "اإحتاد منتجي الزيوت بجلنوب التونيس
بصفاقس" وحول تدقيق حسابت صندوق تمنية القدرة التنافس ية يف القطاع الفاليح والصيد البحري و التقرير
الس نوي اخلامس والعرشين دلائرة احملاس بات يف جزئه املتعلق بلترصف يف ديوان تربية املاش ية وتوفري املرعى
والتقرير الس نوي الساد والعرشين دلائرة احملاس بات يف ببه املتعلق بتمنية قطاع الغابت و ذكل مثلام يتبَّي من
اجلدول التايل :
املتابعة الوىل
عدد

عدد

عدد

عدد

نس بة الإصالح العدد امجليل

النس بة

التوصيات

التوصيات

التوصيات

التوصيات

 %خالل هذه للنقائص اليت

امجللية

املقدمة يف

املتبقية من

املنجزة

املتبقية

املتابعة

ضوء املتابعة

املتابعة

خالل هذه

للمتابعة

الوىل

السابقة

املتابعة

47

18

16

3

10

6

6

-

موضوع التقرير
عدد النقائص
املس تخرجة

نأاط وتدخالت
املندوبية اجلهوية
للتمنية الفالحية بنابل
تعاضدية اخلدمات
الفالحية اإحتاد منتجي
الزيوت بصفاقس

نتاجئ املتابعة الثالثة

مت تداركها

قرار جملس الهيئة

ل إالصالح

13

℅19

34

℅72

6

-

4

℅40

مواصةل املتابعة

اإهناء املتابعة

صندوق تمنية القدرة
التنافس ية يف قطاع
الفالحة والصيد
البحري

78

27

14

4

10

℅29

68

℅87

مواصةل املتابعة

ديوان تربية املاش ية
وتوفري املرعى

49

19

10

3

7

℅30

42

℅86

مواصةل املتابعة

تمنية قطاع الغابت

28

22

19

-

19

-

9

℅32

مواصةل املتابعة

اجملموع

212

92

65

10

55

℅15

157

℅74
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آبرزت متابعة التقرير املتعلق بملندوبية اجلهوية للتمنية الفالحية بنابل اس تكامل تنفيذ برامج النأطة
الإرشادية يف جمال الاقتصاد يف مياه الري وضبط واعءامد مهنجية معل خبصوص اإس ناد امتيازات متويل الاستامثرات
وتنفيذ برامج احلصص التطبيقية .وتسعى املندوبية اإىل حتسَّي نس بة اس تاالص املس تحقات بعنوان مياه الري
وإاحسام التنس يق بَّي دائرة اس تغالل املناطق السقوية ودائرة صيانة التجهزيات املائية عىل مس توى اإعداد برامج
الصيانة الوقائية للمنأأت والتجهزيات بجملامع وتنفيذها و تعمل عىل احلد من تطور عدد املس تغلَّي اذلين ل يقومون
خبالص مس تحقات اجملامع وعىل تنفيذ برامج التالقيح والرفع من نس بة التغطية يف اجملال اإضافة اإىل التقليص يف
معدل آجال دراسة مطال اإس ناد الامتيازات .وقام املرصد اجلهوي ملتابعة و تأخيص تواجد وتفيش المراض
الفطرية بتنظمي محالت اإرشادية لفائدة املنتجَّي واملتدخلَّي يف قطاع الزراعات الكربى ومت اإجراء انتدابت هبدف
دمع مراقبة الصيد البحري ومراقبة السواحل.
كام مت اجناز ادلراسة خبصوص توسعة ميناء قليبية والتقدم يف آشغال ميناء الهوارية والرشوع يف فتح عدد من
املساكل الغابية بلإضافة اإىل انتداب فنيَّي ل إالرشاف عىل املراكز الغابية لتتقلص املساحة اليت يرشف علهيا ُك
عون من  12000هك اإىل  6000هك .ومت تدعمي سكل احلرا بعنارص من العامل املسرتسلَّي والظرفَّي
وآصبحت بذكل املساحة الىت يغطهيا احلار الواحد  460هك كام تواصل السعي لتحسيس النيابة العمومية
بَّضورة اس تدعاء ممثل الإدارة لدلفاع عن مصاحلها و معرفة مأل القضااي املنأورة آمام احملامك.
وحيث مل يس تمكل اإجناز عدد هام من التوصيات فقد آقر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف.
وآبرزت متابعة التقرير املنجز حول بعض آوجه الترصف بتعاضدية اخلدمات الفالحية "اإحتاد منتجي الزيوت
بجلنوب التونيس بصفاقس عدم اإجناز آية توصية من التوصيات اليت تقدمت هبا الهيئة واملمتثةل بخلصوص يف وضع
نظام داخيل جديد والتقيد بلنأطة املنصوص علهيا بلنظام السايس و تسوية وضعية قمية رآ املال قصد احرتام
مقتضيات جمةل الرشاكت التجارية اإضافة اإىل اإفادة الهيئة بنتاجئ القضية املرفوعة ضد عضوي جملس الإدارة قصد
اإرجاع املبالغ الزائدة املدفوعة هلام  .وتعلقت التوصيات كذكل بتعويض مراق احلسابت والسهر عىل احرتام ادلورية
يف هذا اجملال بلإضافة اإىل العمل عىل تسوية ديون الرشكة املرتامكة جتاه مزودهيا وجتاه البنك الوطين الفاليح
والنظر يف اإمسانية اإحداث جلان منبثقة عن جملس الإدارة وإاعطاهئا الصالحيات لتقدمي املقرتحات الكفيةل بإحسام
الترصف يف الرشكة.
وحيث تبَّي بأن الرشكة التعاونية "اإحتاد منتجي الزيوت بجلنوب التونيس بصفاقس" متوقفة عن النأاط منذ
س نة  2010نتيجة العجز املايل وعدم اإمسانية عقد اجللسة العامة العادية وعزوف املنخرطَّي  ،فقد آقر جملس الهيئة
اإهناء متابعة امللف مع دعوة التفقدية العامة لوزارة الفالحة للتعهد مبتابعة وضعية هذه الرشكة بلتنس يق مع املصاحل
اجلهوية ذات النظر ،وموافاة الهيئة مبا يمت اختاذه من اإجراءات قصد تسويهتا.
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وخبصوص ديوان تربية املاش ية وتوفري املرعى ،آظهرت نتاجئ املتابعة اإمتام اإجراء التعديالت املس توجبة عىل
التطبيقتَّي املتعلقتَّي بلترصف يف البناءات ويف الإس هتالاكت اجلارية والرشوع يف اس تغالهلام و تسجيل حتسن
نس ب عىل مس توى مؤرشات التساثر دلى قطيع البقار حيث بلغت نس بة جناح التلقيحة الوىل  %61بلإضافة
اإىل حتقيق الهداف املرسومة عىل مس توى التلقيح الاصطناعي ومراقبة السفاد الطبيعي للغنام مع تسجيل
آسالفها وآخالفها مبنظومة حتسَّي الساللت.
و تبَّي تواصل اجناز مخس توصيات فامي مل يمت اإمتام معلية التفويت يف معميل العلف بك من "سانأو"
و"الرس " اليت مت اإقرارها سابقا ومل يتلق ادليوان بأأهنا عروضا ممثرة يف مناس بتَّي ،ذلكل آكدت الهيئة عىل
رضورة اإعادة البت يف هذا امللف واختاذ القرارات املناس بة يف ضوء الوضع الاقتصادي والاجءامعي اجلديد اذلي
تعيأه البالد.
ويبقى ادليوان مدعوا اإىل العمل عىل مزيد ترسيع نسق الإصالح واختاذ الإجراءات الالزمة لس تكامل تنفيذ
برانمج الإصالح يف آقرب الجال.
وآبرزت متابعة تقرير دائرة احملاس بات الساد والعرشين يف ببه املتعلق بتمنية قطاع الغابت تواصل
اجملهودات للرتفيع يف نس بة الغابت املهيئة وإاحداث جلنة فنية تضم ممثلَّي عن الإدارة العامة للغابت وواكةل اس تغالل
الغابت وادلائرة الغابية املعنية بأمثةل الهتيئة لتتوىل متابعة مراحل دراسة آمثةل الهتيئة الغابية واملصادقة علهيا اإضافة
اإىل مواصةل اإعداد آمثةل الهتيئة اخلاصة ببقية املناطق احملمية و سد الأغورات عىل مس توى رئاسة املراكز الغابية و
حمافظي املناطق احملمية و قد آشارت الوزارة اإىل صعوبة احرتام املقاييس الفنية املتوسطية يف هذا اجملال بسب عدم
توفر سوق الأغل عىل املهندسَّي الول يف اختصاص غابت.
ومت العمل عىل تفعيل النظام املندمج للمعلومات الغابية اذلي مت اإرسامه منذ س نة  2002بنتداب اإطارات
خمتصة وتلكيفها بتحيَّي املنظومات والربامج املتوفرة ووضعها حزي الاس تغالل كام مت ترس مي الاعءامدات الالزمة
خلالص مس تحقات ديوان قيس الرايض واملسح العقاري و اخلمت الهنايئ للصفقة الإطار املربمة معه لتسوية الوضعية
العقارية للغابت بلتوازي مع اإعداد مرشوع صفقة جديدة يف الغرض و ضبط قامئة خرباء املساحة اذلين سيمت اللجوء
اإلهيم .وواصلت اللجنة امللكفة بتسوية وضعية الرايض اخلاصة اليت مت تأجريها من طرف الإدارة العامة للغابت
لعاملها مبأاركة الطراف املعنية .ومت اجناز دراسات بعءامد سلسةل القمية املضافة لبعض املنتوجات الغابية وغري
اخلأبية اكلبندق والزقوقو والس ياحة البيئية اليت ستساعد عىل رمس خارطة اس تغالل املنتوج من مرحةل الإنتاج اإىل
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
هذه النبااتت بلسواق اخلارجية.ومن انحية آخرى ،رشعت واكةل اس تغالل الغابت يف تدوين المتيش املعمتد
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لتحديد السعار الافتتاحية للمنتجات الغابية املعروضة للبيع بملزاد العلين ومت اإدراج منتجَّي غابيَّي مضن قامئة
املنتجات الغابية اليت تباع بملزايدة يف اإنتظار تنقيح قرار وزير الفالحة الصادر يف الغرض .كام مت عرض ملف
التجاوزات املتعلقة بنتفاع اإحدى الرشاكت حبقوق اس تغالل الفقاع عىل وزير الفالحة للنظر يف اإحالته عىل الهيئة
الوطنية ملساحفة الفساد يف ما تواصلت املساعي لعءامد الصيغ القانونية الكفيةل بتيسري مأاركة جمامع التمنية يف
الشغال الغابية ويف اس تغالل منتجاهتا.
ويف املقابل مل يمت التوصل اإىل تصنيف الغابت التونس ية حس كثافهتا وتطبيق املقاييس املتوسطية يف
ما يتعلق بضبط املساحة الغابية اليت تُعهد لك حار كام مل يمت اإصدار القرارات املتعلقة بضبط التدابري الكفيةل
بضامن احملافظة عىل الهيئة الطبيعية لك املناطق احملمية طبقا ملقتضيات الفصل  221من جمةل الغابت وبعث املركز
الفين للخفاف املربمج يف اإطار اخلطة الوطنية للهنوض بلقطاع الغاي ومراجعة تعريفات بيع املنتجات الغابية بملراكنة
مبا يءامىش مع السعار املتداوةل بلسواق.
وتبعا لعدم اس تكامل اجناز برانمج الإصالح ،آقر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف.
ما يف ما يتعلق مبلف صندوق تمنية القدرة التنافس ية يف القطاع الفاليح والصيد البحري ،فقد آقر جملس
الهيئة اإهناء املتابعة عىل مس توى ُك من وزارة املالية و اجملمع املهين املأرتك للغالل نظرا للتقدم احملرز من قبلهام يف
اإجناز برانمج الإصالح حيث توفقت وزارة املالية يف اإجناز للتوصية الوحيدة املتبقية واملتعلقة بلتثبت يف الفارق
املسجل يف موارد الصندوق مبا قدره  554آ.د بَّي املعطيات املتوفرة دلى اخلزينة العامة للبالد التونس ية وتكل
املتوفرة دلى ديوان احلبوب .كام توفق اجملمع املهين املأرتك للخَّض يف اإدماج املعطيات احملاسبية واملعطيات املالية
من خالل دمج املنظومات والرشوع يف اس تغاللها يف ما مل يتوصل اإىل اإعادة دراسة آنأطة اجملامع وحتديد ما جي
التايل عنه من آنأطة عىل مس توى اجملمع .وقد متت دعوة التفقدية العامة لوزارة الفالحة ملتابعة هذه املسأةل يف
ضوء ما س تفرزه دراسة آنأطة اجملامع املهنية.
ويف املقابل ،تبَّي آن اجملمع املهين املأرتك للغالل قام بسرتجاع للس يارة املوضوعة عىل ذمة املندوبية
اجلهوية بقبيل و اإحالهتا اإىل الإدارة اجلهوية بتوزر يف ما مل يتول اإعداد جداول متابعة تربز توزيع الس يوةل املتأتية من
صندوق تمنية القدرة التنافس ية بلقطاع الفاليح وصندوق الهنوض جبودة المتور واملوارد اذلاتية كام مل يتول وعرض
املذكرة حول ضبط توزيع الس يارات وحصص الوقود عىل آنظار جملس الإدارة .وتبعا ذلكل آقر جملس الهيئة مواصةل
متابعة هذا التقرير يف جزئه املتعلق بجملمع املهين املأرتك للغالل.
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نتاجئ املتابعة الرابعة:
يلخص اجلـدول التـايل نتـاجئ املتابعـة الرابعـة للتقريـر الــرابع والعرشـين دلائـرة احملاسـ بات حـول الترصـف يف
املندوبية اجلهوية للتمنية الفالحية بسوسة:
نتاجئ املتابعة الرابعة

املتابعة الوىل

موضوع التقرير
عدد النقائص
املس تخرجة

عدد التوصيات

عدد

عدد

عدد

نس بة الإصالح

املقدمة يف ضوء

التوصيات

التوصيات

التوصيات

 %خالل هذه

املتابعة الوىل

املتبقية من

املنجزة خالل املتبقية

املتابعة

هذه املتابعة

العدد امجليل

النس بة

للنقائص

امجللية

قرار جملس

ل إالصالح

الهيئة

اليت مت

املتابعة

تداركها

للمتابعة

السابقة

الترصف يف املندوبية
للتمنية
اجلهوية
الفالحية بسوسة

35

14

12

12

-

-

23

℅66

مواصةل املتابعة

وبينت املتابعة آن املندوبية تسعى اإىل تركزي برانمج شامل لوضع منوال تمنوي خصويص لك معمتدية بعءامد
املقاربة التأاركية للحد من حالت الإهامل آو النقص يف اس تغالل الرايض السقوية وواصلت املساعي لتحسَّي
نس اس تاالص املس تحقات بعنوان بيع املاء وصيانة التجهزيات بملناطق السقوية تعمل عىل حتسَّي نس بة
املساحات اجملهزة مبعدات الاقتصاد يف مياه الري بلإضافة اإىل مواصةل حتسيس اجملامع بأمهية معليات الصيانة
وختصيص الاعءامدات الَّضورية ذلكل  .ومت تسجيل تقدم يف تنفيذ آشغال احملافظة عىل املياه والرتبة وهتيئة املصبات
و القيام بدراسات تنفيذية لإجناز منأأت تغذية املائدة وفرش املياه يف املناطق ذات الولوية اليت متت برجمت
هتيئهتا مضن اخملطط امخلايس للفرتة  2018-2014اإضافة اإىل اقتناء وتركزي جتهزيات خمرب لقيا ملوحة الرتبة وطل
ختصيص الاعءامدات الالزمة قصد اإجناز دراسة حول تأثري وجناعة الاستامثر اخلاص عىل مردودية القطاع وآخرى
حول حتسَّي اس تعامل املبيدات و المسدة الكمييائية يف امليدان الفاليح.
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نتاجئ املتابعة اخلامسة:
تولت الهيئة اإجراء متابعة خامسة لتقرير هيئة الرقابة العامة لمالك ادلوةل والأؤون العقارية حول الترصف
يف املرك الفاليح الصناعي "العمل" بلقريوان مثلام يتبَّي من اجلدول التايل:
نتاجئ املتابعة اخلامسة

املتابعة الوىل

موضوع التقرير

املرك الفاليح
والصناعي
"العمل"
بلقريوان

عدد
النقائص
املس تخرجة

76

عدد
التوصيات
املقدمة يف
ضوء املتابعة
الوىل

23

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

4

عدد
التوصيات
املنجزة
خالل
هذه
املتابعة

1

عدد
التوصيا
ت
املتبقية
للمتابعة

3

نس بة
الإصالح
 %خالل
هذه
املتابعة

℅25

العدد امجليل
للنقائص اليت
مت تداركها

73

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅96

قرار
جملس
الهيئة

مواصةل
املتابعة

واتضح من خالل املتابعة اإقرار جملس اإدارة ديوان الرايض ادلولية خالل س نة  2013اإعداد ملف حول
الرصدة القدمية واملأكوك يف اس تاالصها مبا يف ذكل مس تحقات املرك الفاليح الصناعي "العمل" يتضمن احللول
املمكنة لأطهبا مت عرضه عىل اجمللس للبت فيه كام متت تسوية هذه املس تحقات عىل املس توى احملاس ب بتكوين
مدخرات يف شأهنا بلقوامئ املالية للمرك  .ويف املقابل ،واصل ديوان الرايض ادلولية هجوده بلتنس يق مع مصاحل
وزارة آمالك ادلوةل بغرض تسوية الوضعيات العقارية العالقة خملتلف الرايض ادلولية املوضوعة حتت ترصف املركبات
الفالحية ومت اإقرار تسوية املنح عرب التنصيص الرصحي مضن مرشوع النظام السايس املوحد اجلديد عىل املنح
والامتيازات اخملوةل للعوان والعمةل مع الإبقاء عىل الامتيازات العينية واملتعلقة بتحسَّي املردودية بلضافة اإىل
تواصل املساعي الرامية اإىل تسوية الوضعية املالية العالقة بَّي ادليوان ووزارة آمالك ادلوةل والأؤون العقارية.
وقد آقر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف لس تكامل جتس مي برانمج الاصالح.
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 .7وزارة التجارة والصناعات التقليدية
نتاجئ املتابعة الثانية:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثانية لتقرير دائـرة املـحـاسـبـات الـسـاد والـعأـريـن فـي بـابه املتعلق
بلرقابة الاقتصادية عىل جودة املنتوجات الوطنية الاس هتالكية وبلصندوق الوطين للهنوض بلصناعات التقليدية
واحلرف الصغرى:
املتابعة الوىل

موضوع التقرير

عدد
النقائص
املس تخرجة

جودة
املنتوجات
الوطنية
الاس هتالكية

42

عدد
التوصيات
املقدمة يف
ضوء املتابعة
الوىل

18

نتاجئ املتابعة الثانية
عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

18

عدد
التوصيات
املنجزة
خالل هذه
املتابعة

9

عدد
التوصيات
املتبقية
للمتابعة

9

نس بة
الإصالح
 %خالل
هذه
املتابعة

℅50

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

33

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅79

الصندوق
الوطين
للهنوض
بلصناعات
التقليدية
واحلرف
الصغرى

20

12

12

2

10

℅17

10

℅50

اجملموع

62

30

30

11

19

℅37

43

℅69

قرار
جملس
الهيئة

مواصةل
املتابعة

مواصةل
املتابعة

وبينت املتابعة فامي يتعلق جبودة املنتوجات الوطنية الاس هتالكية توصل مصاحل الوزارة امللكفة بلتجارة اإىل
تأمَّي متابعة الترصف يف اعءامدات التحاليل والاختبارات اخملصصة ل إالدارات اجلهوية للتجارة و ضبط عدد العينات
املرفوعة ونوعية التحاليل املطلوبة عىل مس توى برانمج مراقبة اجلودة لس نة  2014وتضمَّي هذا الربانمج مراقبة
جودة املنتجات الغذائية وإاجناز حتاليل خمربية موهجة للتثبت من امللوانت واملواد احلافظة املس تعمةل ،ومت اإقرار
التصدي لظاهرة التجارة املوازية يف اإطار فرق مأرتكة مع السلط اخملتصة والعمل عىل حتسَّي مس توى محالت
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املراقبة املأرتكة وخاصة عىل مس توى وسائل النقل بلطرقات وضبط اإسرتاتيجية وطنية ملقاومة الهتري والتجارة
املوازية .كام مت الرشوع يف تدارك النقائص امللحوظة مببىن اإدارة اجلودة وحامية املس هتكل وتلكيف عونَّي بتأمَّي
معليات الصيانة ومتابعة اإجراءات السالمة اخلاصة بتجهزيات خزن العينات و سعت الوزارة ،بدمع من برانمج
التوآمة مع الإحتاد الوروي ،اإىل حل الإشسال التقين املتعلق بلترصف يف التطبيقة الإعالمية اخلاصة بملراقبة
الاقتصادية  .ومت اإقرار وضع آحسام خاصة بملراقبة اذلاتية يف املؤسسات يف اإطار مرشوع القانون املتعلق بلسالمة
الصحية للغذاء ودعت الوزارة الإدارات اجلهوية للتجارة لإرساء خلية تعىن مبتابعة نظم املراقبة اذلاتية بملؤسسات ومت
تذكريها مبزيد التقيد بلجال احملددة لإجناز التحاليل ولإعالم املعنيَّي هبا كام مت حتسَّي مس توى الاقتطاعات
املنجزة فضال عن اإحداث خلية ملكفة مبتابعة التقارير اجلهوية املتعلقة بجلودة وحامية املس هتكل.
و تسعى الوزارة يف اإطار جلنة مأرتكة مع الوزارة امللكفة بلصناعة اإىل اإلغاء الصبغة الإلزامية للمواصفات
التونس ية وتعويضها برتاتي فنية وتعمل عىل الاخنراط يف نظام داخيل للترصف يف اجلودة يتالمئ وحاجيات الإدارة
وإامسانياهتا .ومت تكوين فريق معل مأرتك بَّي الوزارات امللكفة بلتجارة والصناعة و الصحة والفالحة ملراجعة وحتيَّي
مرشوعي قانون السالمة الصحية للغذاء وقانون السالمة الصناعية لضبط الهياُك املعنية بملراقبة.ويف اإطار برانمج
مراقبة اجلودة لس نة  2014معلت الوزارة عىل تفادي النقائص املتعلقة بتحاليل العينات ودعت مجيع املصاحل اجلهوية
اإىل اإنأاء قاعدة بياانت خاصة بملؤسسات املراقبة ومت الرشوع يف وضع نظام معلومات خاص مبصاحل املراقبة املركزية
واجلهوية  .ومت كذكل اإبرام عقد مع اإحدى الرشاكت اخملتصة لتطوير نظم املعلومات والتصال والتوجه حنو اإرساء قاعدة
بياانت متكن من املتابعة اللية واحملينة لنتاجئ تدخالت الرقابة الاقتصادية كام متت برجمة حبث ميدان خالل النصف
الثان من س نة  2014لس هتداف املواد الولية ذات الولوية يف املراقبة وخصوصا مهنا امللوانت واملواد احلافظة مع
مواصةل الشغال املتعلقة بوضع اإطار ترشيعي خاص بخلاصيات اجلرثومية والرشوع يف الإجراءات املتعلقة بس تصدار
املقرر املتعلق بضبط جدول تعريفي تعمتد عليه اإجراءات الصلح.
وتبقى الوزارة مدعوة اإىل مواصةل اجلهود لتدارك النقائص املسجةل عىل مس توى الرقابة الاقتصادية عىل جودة
املنتوجات الوطنية الاس هتالكية مبا ميكن من حتقيق الهداف املرسومة يف اجملال.
آما خبصوص الصندوق الوطين للهنوض بلصناعات التقليدية واحلرف الصغرى ،فقد بينت املتابعة قيام البنك
الوطين للتضامن بإصدار منأور تذكريي اإىل اكفة فروعه اجلهوية حول معلية التفويت يف املأاريع اليت س بق آن متتعت
بمتيازات الصندوق يدعوها اإىل التقيد بأحسام المر عدد  388لس نة  2008املؤرخ يف  11فيفري  2008واملتعلق
بتأجيع الباعثَّي اجلدد واملؤسسات الصغرى واملتوسطة واملؤسسات الصغرى واملهن الصغرى من خالل اشرتاط متويل
املأاريع املندرجة مضن "اإحاةل امللكية"عىل موارد البنك كام متت مراجعة نس بة الفائدة املوظفة عىل القروض املس ندة يف
اإطار الصندوق لتس تقر يف حدود النس بة الفائدة املوظفة عىل القروض املس ندة عىل موارد البنك ويه .%6
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و متثلت التدابري اليت اختذها البنك بأأن التوصيات املتبقية يف اإبرام اتفاقيات رشاكة مع وزارة التكوين املهين
والتأغيل خبصوص متويل ومرافقة بعيث املأاريع الصغرى وتكوين جلنة داخلية تتوىل تصفية ملف الترصحي بلقروض
احملموةل عىل الصندوق استنادا اإىل قامئة مفصةل مجليع المتويالت اإىل موىف س نة  2013مت احلصول علهيا من البنك
املركزي  .ومت اإعداد كرا رشوط لجناز هممة تدقيق خاريج لنأاط الاس تاالص والزناعات والتعهد بلرشوع يف
اإعداد كرا رشوط لقتناء منظومة اإعالمية خاصة بلزناعات .ومت مد الفروع اجلهوية بقامئة تأمل  9744ملفا قصد
مواصةل الإجراءات القانونية يف شأهنا بلإضافة اإىل اإصدار مذكرة معل اإىل اكفة اخلالاي اجلهوية دلعوهتا اإىل تزنيل حمتوى
الزايرات بلرتكزي عىل املأاريع املتعرثة.
ومن انحية آخرى ،واصلت وزارة املالية عرض ُك بطاقات الإلزام مس توفاة الرشوط عىل وزير املالية
ل إالمضاء وتعهدت بلعمل عىل تفادي التأخري يف اإكساء الصبغة التنفيذية عىل هذه البطاقات يف ما مل تتوصل اإىل
دراسة اإمسانية توس يع قامئة املأاريع املرخص يف متويلها عىل حساب الصندوق لتأمل النأطة اليت تأهد اإقبال
متواصال من طرف بعثَّي من خرجيي التعلمي العايل.و مل تدل الوزارة مبا يفيد التقيد بطريقة احتساب معوةل دراسة
امللف اليت ضبطهتا التفاقية املتعلقة بإدارة الصندوق يف حدود  %1من مبلغ الاعءامدات املس ندة كام تبَّي تواصل
اإس ناد بعيث املأاريع يف مناطق تأجيع التمنية اجلهوية احلد الدىن من املنحة املقدر بـ %6من لكفة الاستامثر وذكل
خالفا ملقتضيات الفصل  19من المر عدد  388لس نة  2008املؤرخ يف  11فيفري  2008اذلي نص عىل اإس نادم
منحا بنس تفاضلية .
وقد آقر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف.
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 .8وزارة الأؤون الاجءامعية
نتاجئ املتابعة الثانية:
تولت الهيئة اإجراء متابعة اثنية لتقرير دائرة احملاس بات حول بعض آوجه الترصف بملعهد الوطين لرعاية
الطفوةل مثلام يربزه اجلدول التايل:
املتابعة الوىل
موضوع
التقرير

عدد
النقائص
املس تخرجة

بعض آوجه
الترصف
بملعهد الوطين
لرعاية الطفوةل

30

عدد
التوصيات
املقدمة يف
ضوء
املتابعة
الوىل

25

نتاجئ املتابعة الثانية
عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

25

عدد
التوصيات
املنجزة
خالل هذه
املتابعة

8

عدد
التوصيات
املتبقية
للمتابعة

17

نس بة
ا إلصالح
 %خالل
هذه
املتابعة

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

℅32

13

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅43

قرار
جملس
الهيئة

مواصةل
املتابعة

وبينت معلية املتابعة ختصيص فضاء للرتبية املبكرة والتنأ يط داخل ُك وحدة عيش بملعهد واعءامد تسجيل
الطفال فوق الس نتَّي برايض الطفال اخلارجية فضال عن اإجراء املتابعة الطبية ادلورية واملس مترة للطفال من
الناحية الطبية من قبل فريق املعهد وحتويلهم عند احلاجة اإىل املؤسسات الاستأفائية وتاليف امجلع بَّي املهام
املتنافرة ومراجعة املنح حاةل حباةل و توضيح حقوق وواجبات ُك طرف عند اإبرام التفاقيات وفق الإجراءات
املطلوبة من املمول (اليونيس يف) بلإضافة اإىل التنس يق مع الإدارة العامة خبصوص اإعداد مرشوع كرا رشوط
يتعلق بوحدات العيش التابعة للجمعيات لتوحيد طرق العمل ومواصةل الإحاطة هبا.
ونظرا لعدم اس تكامل معلية الإصالح آقر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف.
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نتاجئ املتابعة الثالثة:
تولت الهيئة اإجراء متابعة اثلثة للتقرير الرابع والعرشين دلائرة احملاس بات حول الترصف يف وزارة الأؤون
الاجءامعية والتضامن والتونس يَّي بخلارج سابقا آفضت اإىل النتاجئ املبينة بجلدول التايل :
املتابعة الوىل

موضوع التقرير

همام وبرامج
وزارة الأؤون
الاجءامعية
والتضامن
والتونس يَّي
بخلارج

عدد
النقائص
املس تخرجة

35

عدد
التوصيات
املقدمة
يف ضوء
املتابعة
الوىل

12

نتاجئ املتابعة الثالثة
عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

7

عدد
التوصيات
املنجزة
خالل
هذه
املتابعة

2

عدد
التوصيات
املتبقية
للمتابعة

5

نس بة
الإصالح
 %خالل
هذه
املتابعة

℅29

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

30

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅86

قرار
جملس
الهيئة

مواصةل
املتابعة

وبينت املتابعة اإحداث بطاقة عالج بلتعريفة املنخفضة صاحلة ملدة س نة واحدة قابةل للتجديد وحتديد
الفئات اخلصوصية املنتفعة وتنظمي اإجراءات ا إلس ناد مبقتىض منأور صادر عن وزارة الأؤون الاجءامعية بلإضافة
اإىل ختصيص  25آلف بطاقة اإضافية ،بقرار مأرتك بَّي وزراء املالية والأؤون الاجءامعية والصحة العمومية مع
التأكيد عىل رضورة آن يتوىل املدير اجلهوي للأؤون الإجءامعية رئاسة اللجان اجلهوية للشااص املعوقَّي اليت تنظر
يف طلبات احلصول عىل بطاقات الإعاقة وعدم عقد اجللسات اإل حبضور الإطار الطب .
وتتلخص تدابري الإصالح اليت رشعت الوزارة يف اإجنازها بخلصوص يف التايل عن تطبيقة مقاومة الفقر
لعدم اإمسانية تطويرها آو اإدخال تعديالت علهيا وإاحداث وحدة ترصف حس الهداف لرتكزي بنك معطيات
متطور ودينامييك حول العائالت املعوزة وحمدودة ادلخل ووضع نظام تثبت يعمل عىل التحقق املتواصل من
املنتفعَّي بربامج امحلاية الاجءامعية بلإضافة اإىل برجمة اإجناز تطبيقة اإعالمية خالل س نة  2014تتعلق مبتابعة ومراقبة
نأاط مؤسسات الرتبية اخملتصة .
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ويف املقابل ،مل تمتكن الوزارة من وضع برانمج يتعلق بتدعمي خالاي تفقد الأغل بأعوان خمتصَّي يف جمالت
الترصف املايل واحملاس ب ملعاضدة متفقدي الأغل يف دراسة امللفات يف اإطار جلان مراقبة الطرد بملؤسسات اليت
متر بصعوبت اقتصادية وتنظمي دورات تكوين ورسلكة لفائدهتم .كام مل يمت تركزي قاعدة بياانت مرجعية حول
املؤسسات املأغةل ملساعدة آعوان التفقد عىل حسن توجيه آعامهلم الرقابية ،ومل يمت وضع اإجراءات متكن آعوان
تفقدايت الأغل من التثبت من احرتام املقاولت للرشوط املتعلقة بس تادام اليد العامةل وبقطاع الشغال والبناء
بلتنس يق مع الخرى املعنية مبجال الصفقات العمومية.
ونظرا لعدم اس تكامل جتس مي برانمج الإصالح ،آقر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف مع دعوة الوزارة
اإىل مزيد ترسيع نسق التعاون مع بقية الطراف املتدخةل ل إالجناز.

نتاجئ املتابعة الرابعة:
مشلت املتابعة الرابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية والإدارة العامة لالمتيازات اجلبائية واملالية حول متابعة
قرارات حس الامتيازات املالية واجلبائية عىل مس توى الصندوق الوطين للضامن الاجءامعي مثلام يربزه اجلدول
التايل:
املتابعة الوىل
موضوع التقرير

قرارات حس
الامتيازات املالية
عىل مس توى
الصندوق الوطين
للضامن الاجءامعي

عدد
النقائص
املس تخرجة

7

عدد
التوصيات
املقدمة يف
ضوء
املتابعة
الوىل

5

نتاجئ املتابعة الرابعة
عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة

2

عدد
التوصيات
املنجزة
خالل
هذه
املتابعة

-
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عدد
التوصيات
املتبقية
للمتابعة

2

نس بة
الإصالح
%
خالل
هذه
املتابعة

-

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

5

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅71

قرار
جملس
الهيئة

اإهناء
املتابعة
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وبينت املتابعة عدم اإجناز التوصيتَّي املتبقيتَّي واملتعلقتَّي آساسا بسرتجاع مبالغ امتيازات مس ندة اإىل بعض
املؤجرين بعنوان تكفل ادلوةل مبسامهة العراف تبعا لصدور قرارات حس بأأهنم .وبلنظر لمهية هذه املسأةل،
وآمام تأكيد مصاحل الصندوق الوطين للضامن الاجءامعي عىل اس تحاةل اسرتجاع هذه املبالغ لسقوط حق الصندوق
يف املطالبة هبا مبرور الزمن اإضافة اإىل عدم توصلها بقرارات حس صادرة يف شأهنا عن وزارة املالية ،آقر جملس
الهيئة اإهناء متابعة هذا التقرير مع دعوة التفقدية العامة لوزارة الأؤون الاجءامعية ملواصةل متابعته والبت فيه هنائيا
بلتنس يق مع الإدارة العامة لالمتيازات اجلبائية واملالية بوزارة الاقتصاد واملالية.

 .9وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات والتصال
نتاجئ املتابعة الثانية:
حيوصل اجلدول التايل نتاجئ املتابعة لتقرير دائرة احملاس بات الساد والعرشين يف ببه املتعلق بلكية العلوم
بقفصة:
املتابعة الوىل
موضوع
التقرير

لكية العلوم
بقفصة

نتاجئ املتابعة الثانية

عدد
النقائص
املس تخرجة

عدد
التوصيات
املقدمة يف
ضوء
املتابعة
الوىل

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

عدد
التوصيات
املنجزة
خالل هذه
املتابعة

عدد
التوصيات
املتبقية
للمتابعة

نس بة
الإصالح
 %خالل
هذه
املتابعة

20

11

11

4

7

℅36

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

النس بة
امجللية
ل إالصالح

13

℅65

قرار
جملس
الهيئة

مواصةل
املتابعة

وآبرزت املتابعة تدعمي اللكية بعدد من احلواسي و بلوغ النس بة املس هتدفة يف هذا اجملال مضن اخملطط
احلادي عرش للتمنية و تركزي مصلحة خاصة ملتابعة غيابت الساتذة خالل فرتة الامتحاانت وإاقرار عقوبت تأديبية
يف الغرض اإضافة اإىل اس تكامل تركزي منظومة املكتبات احملوس بة للتجديد اجلامعي"بريون" ووضعها حزي
الاس تغالل وتوفري حمل ُمهيأ حلفظ الرش يف.ويف املقابل تواصل العمل عىل اإجياد حلول معلية خصوصية لظاهرة
عزوف املدرسَّي الباحثَّي القارين عن العمل بجلهات ادلاخلية و تفعيل برانمج التعاون مع احمليط الاقتصادي،
وتعمل اللكية عىل اإعداد هيك تنظميي ودليل اإجراءات وإاعداد خمطط لتوظيف العوان و خمططات تكوين فردية
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تطبيقا ملنأور الوزير الول عدد  25بتارخي  2آوت  2008وعىل تركزي موقع واب خاص هبا وتسعى اإىل اسرتجاع
املراجع اليت متت اس تعارهتا من قبل الساتذة.
وتبقى اللكية مدعوة اإىل اس تكامل تدابري الإصالح اليت رشعت يف اجنازها وكذكل اإىل توظيف التكنولوجيات
احلديثة لالتصال واس تعامل تقنيات امللتميداي يف ادلرو ووحدات التكوين اليت تفتقر اإىل اإطار التدريس.

نتاجئ املتابعة الثالثة:
تولت الهيئة اإجراء متابعة اثلثة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول الترصف يف املدرسة
التونس ية للتقنيات بملرىس كام يتبَّي من اجلدول التايل:
املتابعة الوىل
موضوع التقرير

الترصف يف
املدرسة
التونس ية
للتقنيات
بملرىس

عدد
النقائص
املس تخرجة

51

عدد
التوصيات
املقدمة يف
ضوء
املتابعة
الوىل

14

نتاجئ املتابعة الثالثة
عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

10

عدد
التوصيات
املنجزة
خالل هذه
املتابعة

3

عدد
التوصيات
املتبقية
للمتابعة

7

نس بة
الإصالح
 %خالل
هذه
املتابعة

℅30

لعدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

44

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅86

قرار
جملس
الهيئة

اإهناء
املتابعة

ومكنت املتابعة من الوقوف عىل توصل املدرسة التونس ية للتقنيات اعءامد لوحات القيادة اخلاصة بلعءامدات
املفتوحة للماابر ووحدات البحث بلتنس يق مع مصاحل مراق املصاريف العمومية واحلصول ،بلتنس يق مع مصاحل
اجلامعة ،عىل القسط الثان من منحة ادلوةل يف آجال معقوةل و التوفق يف اإدراج هذه املؤسسة مضن قامئة
املؤسسات اليت ينتفع طلبهتا بنظام الضامن الاجءامعي.
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آما التدابري اليت مت تسجيل تقدم ملحوظ يف تنفيذها فمتثلت آساسا يف مواصةل معلية اسرتجاع بعض املراجع
املفقودة والسعي اإىل تطوير املوارد اذلاتية للمؤسسة عرب اإبرام عدة اتفاقيات تكوين مس متر و العمل عىل تدعمي
البحث والتكوين داخل فضاء املدرسة وإابرام بعض التفاقيات بَّي خمابر البحث واملؤسسات الاقتصادية .كام
تواصلت املساعي لس تاالص مس تحقات املدرسة بلتنس يق مع حمضنة املؤسسات و تدار امسانية الرتفيع يف
طاقة استيعاب املدرسة عىل مس توى جلنة ملكفة بإصالح منظومة التعلمي العايل.
وبعتبار آنه مت التوصل اإىل تنفيذ عدد هام من التوصيات آقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا امللف ودعوة
التفقدية العامة للوزارة امللكفة بلتعلمي العايل اإىل مواصةل متابعة النقاط العالقة.

نتاجئ املتابعة الرابعة:
واصلت الهيئة الإطالع عىل مدى التوفق يف تنفيذ مقرتحات الإصالح والتدارك اليت قد تقدمت هبا مبناس بة
تناولها بدلر تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية املتعلق بتدقيق حسابت صندوق تمنية املواصالت وتكنولوجيات
املعلومات والتصال وذكل مثلام يربزه اجلدول التايل:
املتابعة الوىل

موضوع التقرير

تدقيق حسابت
صندوق تمنية
املواصالت
وتكنولوجيات
املعلومات
والتصال

عدد
النقائص
املس تخرجة

34

عدد
التوصيات
املقدمة يف
ضوء
املتابعة
الوىل

13

نتاجئ املتابعة الرابعة
عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

8

عدد
التوصيات
املنجزة
خالل هذه
املتابعة

2

عدد
التوصيات
املتبقية
للمتابعة

6

نس بة
الإصالح
 %خالل
هذه
املتابعة

℅25

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

28

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅82

قرار
جملس
الهيئة

مواصةل
املتابعة

آبرزت املتابعة اإصدار المر عدد  5199لس نة  2013املؤرخ يف  12ديسمرب  2013املتعلق بضبط
التدخالت والنأطة املعنية مبساهامت صندوق تمنية املواصالت وتكنولوجيا املعلومات والتصال وطرق متويلها
وإاحداث جلنة ترشف عىل اس تعاملت موارد الصندوق طبقا للفصل  73من قانون املالية لس نة  .2013وتواصل
اجناز بقية التوصيات بختاذ مجةل من التدابري متثلت آساسا يف الرشوع يف اإعداد دليل اإجراءات خاص بفتح
ورصف الاعءامدات احملمةل عىل موارد الصندوق و مواصةل تسوية الاعءامدات غري املس هتلكة بعنوان مأاريع بناء
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وتوسعة مراكز الربيد اإضافة اإىل تسوية وضعية بعض املأاريع اليت مت اس تالم آشغالها هنائيا و تسوية الاعءامدات
املقدرة بـ  452آ.د واليت مت فتحها خالل الفرتة  2003-2000ومل يقع رصفها.
ويف املقابل ،مل يتول ادليوان الوطين ل إالرسال السمعي والبرصي اس تاالص مس تحقاته دلى مؤسسة الإذاعة
والتلفزة سابقا و بقية احلرفاء ومل يتوصل اإىل اإرساء عالقة تعاقدية واحضة مع مؤسس يت الإذاعة والتلفزة وبلتايل آقر
جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا التقرير.

 .10وزارة الرتبية
نتاجئ املتابعة اخلامسة:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة اخلامسة لتقرير هيئة الرقابة العامة لمالك ادلوةل والأؤون العقارية حول
الترصف يف ديوان مساكن آعوان وزارة الرتبية.
املتابعة الوىل
موضوع التقرير

الترصف يف
ديوان مساكن
آعوان وزارة
الرتبية

عدد
النقائص
املس تخرجة

58

نتاجئ املتابعة اخلامسة

عدد
التوصيات
املقدمة يف
ضوء
املتابعة
الوىل
29

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

10

عدد
التوصيات
املنجزة
خالل هذه
املتابعة

3

عدد
التوصيات

املتبقية
للمتابعة

7

نس بة
الإصالح
 %خالل
هذه
املتابعة

℅30

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

51

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅88

قرار
جملس
الهيئة

مواصةل
املتابعة

وآبرزت املتابعة الرشوع يف اخلصم من املورد عىل جراايت التقاعد بلنس بة لس تاالص معينات الكراء
اخلاصة بلعوان احملالَّي عىل التقاعد وحفظ ملف املقاول والاحتفاظ بلضامن اكمال معال مبقتضيات الفصل  15من
كرا الرشوط .وآقر اجمللس مواصةل هذا امللف مع دعوة مصاحل ادليوان اإىل ا إلرساع يف اس تكامل تدابري الإصالح
اليت رشع يف اإجنازها من ذكل احلصول عىل املصادقة عىل الهيك التنظميي و تركزي منظومة مندجمة للترصف
بدليوان ومواصةل الإجراءات الرامية للحصول عىل شهائد ملكية لقطع آرض عىل ملكه اإضافة اإىل تطهري احلسابية
وتسوية الوضعية العقارية للرايض املوضوعة حتت ترصفه ومواصةل اجملهودات بأأن املساكن املتداعية للسقوط.
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.11

وزارة الصحة

نتاجئ املتابعة الوىل:
تولت الهيئة اإجراء متابعة آوىل للتقرير الس نوي الساد والعرشين دلائرة احملاس بات حول بعض آوجه
الترصف بملستأفى اجلهوي جبندوبة عىل النحو املبَّي بجلدول التايل:
موضوع التقرير
الترصف يف املستأفى اجلهوي جبندوبة

عدد النقائص اليت
مت تداركها

عدد النقائص
املس تخرجة

23

42

عدد النقائص اليت مت
تقدمي توصيات بأأهنا
19

نس بة الإصالح
والتدارك
℅55

وآشار التقرير عىل مس توى التنظمي ونظام املعلومات ،اإىل عدم اضطالع اللجنة الطبية بلتقيمي الفين
للادمات املسداة ومتابعة تلكفهتا وعدم اإحداث جلنة حلفظ الصحة واللجنة الاستأفائية لنقل ادلم وعدم اعءامد
دليل الإجراءات اخلاص بملستأفيات اجلهوية مبا ل يسمح بتحديد املهام واملسؤوليات بلإضافة اإىل شغور عدة
خطط وظيفية يف مس توى اإدارة املستأفى والقسام استأفائية وغري الاستأفائية.وتبَّي عدم الاحتفاظ دامئا
بأرش يف التحاليل الطبية ملدة آدانها مخس س نوات وعدم توفري الظروف الكفيةل بضامن رسيهتا وحفظ امللفات
الطبية مبحالت ل تتوفر فهيا رشوط السالمة وعدم تركزي تطبيقة القبول وتطبيقة الفوترة بلقسام الاستأفائية
فضال عن عدم اإس تغالل منظومة الترصف يف الصيانة البيوطبية والاستأفائية ومنظومة الرشاءات ووجود نقائص
تتعلق بعدد من التطبيقات اخلاصة بلعالج وبلترصف يف املواعيد و الفوترة.
وعىل مس توى اإسداء اخلدمات العالجية ،لوحظ بخلصوص تأمَّي بعض الاختصاصات عىل غرار المراض
الباطنية وط الربد واملفاصل وآمراض العصاب وآمراض اللكى من قبل طبي واحد وذكل رمغ ارتفاع عدد
العيادات اخلارجية وعدم توفر العدد السايف من الطباء آثناء حصص املناوبة يف بعض الاختصاصات بلإضافة
اإىل عدم تويل الطباء يف اختصاصات جراحة املساكل البولية وآمراض العصاب واجلراحة العامة وجراحة العظام
والمراض الباطنية تأمَّي عيادات طبية وفق التوارخي واملواعيد اليت ضبطهتا مقررات الرتاخيص املس ندة هلم ملامرسة
النأـاط التمكييل .كام لوحظ عدم تطور نس بة مسامهة نأاط عيادات ما بعد الظهر يف اإسداء اخلدمات الصحية
طبقا للهداف املرسومة وعدم اس تغالل جناح المراض الصدرية رمغ اس تكامل اإجنازه منذ بداية س نة .2010
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وسل اكتظاظ هام عىل مس توى قسم ط الطفال ونقص هام يف التجهزيات الطبية واملعدات الَّضورية
لنأاط بعض القسام الاستأفائية وتواتر غياب آةل املفرا الوحيدة بملستأفى وعدم اإعداد تقارير دورية حول
نأاط صيانة املعدات الطبية والبيوطبية وغياب قاعدة بياانت حول طبيعة العطاب اليت تتعرض اإلهيا وآس باهبا
وتواترها ولكفهتا .وتبَّي آيضا عدم تصنيف آقسام املستأفى حس مس توى اخلطورة وعدم توفر بعض املعدات
الَّضورية مما آدى اإىل ضعف عدد معليات املراقبة البكرتيولوجية وارتفاع معدل نس بة التعفنات ببعض القسام .كام
لوحظ عدم اإتباع مسكل خاص عند نقل النفاايت الاستأفائية اإىل الفضاء اخملصص لتجميعها آو اإىل حمرقة النفاايت
اخلطرة وإاحداث قاعة لرتكزي وحدة بيولوجيا طبية بقسم الاس تعجال منذ س نة  ،2009دون الرشوع يف اس تغاللها
رمغ تزايد التحاليل اخلاصة مبرىض الاس تعجايل اإضافة اإىل سوء حاةل جل س يارات الإسعاف اخملصصة لنقل احلالت
الاس تعجالية وعدم توفرها عىل التجهزيات الَّضورية.
آما خبصوص عنارص لكفة اخلدمات الصحية ،فقد كأف التقرير عن حصول بعض القسام عىل مس تلزمات
طبية وحس آدوية من الصيدلية اخلارجية اعءامدا عىل واثئق ل تس تجي ملقتضيات املنأور
عدد  59لس نة  1982املتعلق بلترصف يف الدوية ومبسك حسابهتا و اتضح عدم اس تجابة ظروف خزن الدوية
واملس تلزمات الطبية ملقتضيات السالمة وعدم تقيد القسام الاستأفائية دامئا بلإجراءات املتعلقة بطل
الفحوصات التمكيلية املمتثةل يف التحاليل الطبية والتصوير الطب وذكل خالفا ملنأور وزير الصحة العمومية املتعلق
بلوصفة الطبية .كام تبَّي ضعف اإجراءات الرقابة ادلاخلية يف جمال الترصف يف الفحوصات وعدم مسك بطاقات
خمزون خبصوص مجيع احملاليل اخملربية املتعلقة بختصاصات البكترييولوجيا وادلم واملناعة عالوة عىل عدم اإرساء نظام
جودة مبارب التحاليل وعدم خضوع معليات رفع العينات ومراقبة جودهتا والتثبت يف نتاجئ التحاليل إلرشاف طبي
آو صيديل بيولويج.
وعىل مس توى الترصف املايل لوحظ عدم فوترة حوايل 260آ.د بعنوان الإقامة الاستأفائية وخدمات
العيادات اخلارجية اإىل الصناديق الاجءامعية املعنية خالل س نة  2009واعءامد الفوترة اليدوية للادمات الصحية
املسداة لفائدة املرىض اخلاضعَّي لنظام التعريفة السامةل وغياب اإجراءات رقابة داخلية تضمن مشولية فوترة اخلدمات
املسداة بلإضافة اإىل عدم اعءامد الفوترة للكأوفات املنجزة بأةل املفرا مما مكن بعض املرىض من الانتفاع بنظام
التعريفة املنخفضة آو بلعالج اجملان دون اإمسانية التثبت من مدى اس تحقاقهم للتعريفات املطبقة.
كام تبَّي اعءامد التعريفة املنخفضة عوضا عن التعريفة السامةل مكقابل لإجناز معليات التخطيط عىل القل يف
اإطار النأاط التمكييل اخلاص مما ترت عنه نقص يف املداخيل بنحو  40آ.د خالل الفرتة املمتدة من غرة
جانفي  2007اإىل  23آفريل  2010ومتكَّي بعض املرىض الوافدين عىل العيادات اخلارجية من جمانية العالج آو
من التعريفة املنخفضة رمغ عدم اس تجابهتم للرشوط املطلوبة و عدم اس تاالص معالمي النقل الصحي الاس تعجايل
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واخلدمات الصحية املسداة لفائدة املرىض اذلين متت اإحالهتم اإىل مؤسسات حصية آخرى بلإضافة اإىل ضعف نس بة
اس تاالص املتادلات بعنوان معلوم اخلدمات الصحية حيث مل تتجاوز % 1,74من مجةل 1,145م.د يف
موىف س نة .2009وكأف التقرير عن تعدد حالت مغادرة القسام الاستأفائية دون تسديد معالمي اخلدمات
الصحية اليت بلغت قميهتا حنو 34آ.د ونقص يف ضبط حاجيات قسم تصفية ادلم من "املصايف الأعرية" بعنوان
سنيت  2006و 2007آدى اإىل اإبرام ملحق عىل سبيل التسوية بقمية 85,784آ.د فضال عن جتزئة عدد من
الرشاءات عند الزتود مبعدات صيانة البناءات ورشاء املس تلزمات واملعدات الطبية.
و بينت املتابعة اختاذ مجةل من اإجراءات الإصالح متثلت بخلصوص يف تدعمي قسم الإمراض النفس ية
بلعوان الالزمَّي لتأمَّي اإيواء املرىض وتنظمي حصص املناوبة حس الاختصاص وتذكري الطباء املعنيَّي بحرتام
الرتاتي املتعلقة بلنأاط اخلاص التمكييل اإىل جان توفري فضاءات ملامرسة نأاطهم وتدعمي قسم المراض
الصدرية بملوارد البرشية والتجهزيات الالزمة هل و لقسم آمراض العيون وانتداب  4تقنيَّي يف الصيانة البيوطبية.كام
مت تدعمي املستأفى خبمس س يارات اإسعاف صنف آول والقيام بستأارة لصيانة السطول واعءامد سل ملتابعة
دخول وخروج التحاليل اخملربية املتعلقة بختصاصات البكترييولوجيا وادلم واملناعة و مت حتيَّي بطاقات اخملزون
وتعيَّي مساعدة استأفائية جامعية يف اختصاص البيولوجيا عىل رآ خمرب التحاليل وحوس بة معليات فوترة
الكأوفات املنجزة بملفرا مع التنصيص عىل آرقام بطاقات العالج كام مت اإصدار مذكرة لعءامد التعريفة السامةل
مقابل اجناز معليات التخطيط عىل القل يف اإطار النأاط التمكييل اخلاص للطباء وإاحسام الرقابة عىل مس توى
تسجيل املرىض من خالل اعءامد آختام عىل الوصفات الطبية قصد احلد من التجاوزات والانطالق يف
املراقبة املس بقة لك آذون الزتود بلدوية واملس تلزمات الطبية والتوقيع علهيا من قبل الإدارة بعد التأشري علهيا من
طرف رئيس القسم الطال .
وإاسهاما مهنا يف جمهود الإصالح ،دعت الهيئة املستأفى اإىل رضورة احلرص عىل تأمَّي اللجنة الطبية لسافة
املهام املوكوةل اإلهيا و اإىل مدها بربامج ونتاجئ معل وتدخالت وحدة الرقابة الاستأفائية و جلنة حفظ الصحة ومبا
يفيد اعءامد وتطبيق دليل الإجراءات اخلاص بملستأفيات اجلهوية .و آوصت الهيئة بتفعيل منظومة الترصف يف
خمابر التحاليل الطبية وتوفري رشوط السالمة الالزمة لرش يف امللفات الطبية وكذكل بوضع خطة بلتعاون مع
الوزارة ومركز الإعالمية لوزارة الصحة لرتكزي واعءامد تطبيقيت القبول و الفوترة بلقسام الإستأفائية والعمل عىل
تفعيل خمتلف املنظومات اليت مت تركزيها وتفادي التقصري املالحظ خبصوص عدم تسجيل البياانت املتعلقة
بلقسام الإستأفائية بتطبيقيت القبول والعالج اإىل جان تركزي تطبيقة اإعالمية تساعد عىل ضامن مشولية فوترة
اخلدمات الطبية اليت ينتفع هبا املرىض وخصوصا مهنا تكل املتعلقة بلتحاليل البيولوجية وبلتصوير الطب.
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كام مت التأكيد عىل رضورة البحث مع وزارة ا إلرشاف يف س بل تطوير نس بة عيادات ما بعد الظهر وتركزي
وحدة للرضع هبدف التخفيف من الاكتظاظ الهام املسجل عىل مس توى قسم ط الطفال و احلرص عىل توفري
معدات املراقبة والقيا خصوصا عىل مس توى القاعة املركزية للتعقمي وبعدد من القسام بدلورية وبلنوعية
الالزمتَّي بلتعاون مع اللجنة الطبية للمستأفى.ودعت الهيئة آيضا اإىل وضع خطة تضمن الترصف السلمي يف
النفاايت الاستأفائية من خالل العمل بخلصوص عىل اإجياد مسان آمن للتجميع  ،وبرجمة اإصالح آو جتديد احملرقة
وكذكل اإىل تدارك التأخري املسجل عىل مس توى جتهزي قاعة وحدة البيولوجيا الطبية بقسم الاس تعجايل وتعيَّي
فنيَّي للعمل هبا قصد الاس تجابة لطلبات التحليل املزتايدة و مطالبة القسام الاستأفائية برفض تقدمي اخلدمة يف
صورة عدم تدوين املعلومات الالزمة بلوصفة الطبية مثلام مت حتديدها مبنأور وزير الصحة العمومية
عدد  121املؤرخ يف  15ديسمرب  2000وذكل هبدف ضبط املنتفعَّي بخلدمات وفوترهتا وترش يد النفقات املتعلقة
هبا.
ومن انحية آخرى،آوصت الهيئة مبدها مبا مت التوصل اإليه من نتاجئ خبصوص الرتفيع من نس بة اس تاالص
ادليون املتادلة بذمة احلرفاء و اس تاالص املبالغ املس تحقة بعنوان معالمي النقل الصحي الاس تعجايل وبلقيام
بلإجراءات الالزمة لتتبع املغادرين للقسام الاستأفائية بصفة غري قانونية خالل س نة  2009و اس تاالص املبالغ
املتادلة بذمهتم بنحو  34آ.د  .كام دعت اإىل تطبيق الرتاتي اجلديدة املتعلقة بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية،
وخصوصا مهنا المر عدد  1039لس نة  2014املؤرخ يف  13مار  2014و اإىل مزيد اإحسام ضبط احلاجيات
واعءامد طرق تزود تراعى ضغوطات املزيانية مثل الصفقات الإطارية.
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نتاجئ املتابعة الثانية:
تولت الهيئة اإجراء متابعة اثنية لتقرير دائرة احملاس بات حول بعض آوجه الترصف مبستأفى فرحات حأاد
بسوسة مثلام يربزه اجلدول التايل:
املتابعة الوىل
موضوع
التقرير

الترصف
مبستأفى
فرحات
حأاد
بسوسة

عدد
النقائص
املس تخرجة

45

عدد
التوصيات
املقدمة يف
ضوء املتابعة
الوىل

33

نتاجئ املتابعة الثانية
عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

33

عدد
التوصيات
املنجزة
خالل هذه
املتابعة

14

عدد
التوصيات
املتبقية
للمتابعة

19

نس بة
الإصالح
%
خالل
هذه
املتابعة

℅42

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

26

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅58

قرار
جملس
الهيئة

مواصةل
املتابعة

ومشلت تدابري الإصالح املتاذة عىل مس توى املستأفى بخلصوص الرشوع يف تزويد القسام بناقالت
ممزية وإاصدار مذكرة عامة للتنبيه بعدم اإعادة اس تعامل املس تلزمات الطبية ذات الاس تعامل الطب الوحيد ومت تدعمي
نأاط القسام الاستأفائية بملعدات والتجهزيات اخملتلفة والانطالق يف تركزي آةل القسطرة واقتناء هجاز تنظريي
اكمل والرشوع يف اس تغالهل وتعزيز نأاط قاعة القسطرة بأربعة فنيَّي سامَّي.ومت عقد جلسة عىل مس توى وزارة
ا إلرشاف حول واقع نأاط قسم ط الاس تعجايل " كهول " وآفاق تطوير خدماته ويعمل املستأفى عىل ترش يد
اس هتالك مجيع املواد الصيدلنية وإاحسام الترصف فهيا وذكل بتطبيق الوامر واملناشري ذات العالقة والاعءامد عىل
برجمـــــــة اإعالمية يف وحدة الصيدلية اخلارجية  .كام مت اإصدار مذكرة معل حلث الطبـاء عىل التقيد بلرتاتي
الضابطة للوصفـة الطبية وتنبيه آعضـاء اللجنـة الطبيـة اإىل رضورة ترشيـد طلبات الفحوصات التمكيليـة وحيرص
املستأفى عىل حفظ الواثئق املتضمنة لنتاجئ التحاليل وعىل توثيق دخـول وخـروج امللفـات الطبيـة يف انتظـار
اإرساء امللف الطب الإلكتـرون وتفعيل جلان خدمات الط الاس تعجايل واخملابر وحفظ الصحة والدوية .ومت
التقليص من مس تحقات املستأفى دلى املؤسسات املتكفةل بعالج آعواهنا وتتواصل اجملهودات لتحصيل بقية
املس تحقات ،كام حتصل املستأفى عىل شهادة براءة اذلمة خبصوص ديون الصيدلية املركزية للبالد التونس ية وسل
تراجعا لظاهرة فرار املرىض خالل الفرتة .2013-2011
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ونظرا لعدم اس تكامل معلية الإصالح ،آقر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف ولفت نظر مصاحل وزارة
ا إلرشاف اإىل رضورة اإيالئه مزيدا من المهية.

نتاجئ املتابعة الثالثة:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثالثة لتقرير هيئة الرقابة العامة للاملية والتفقدية العامة لوزارة الصحة
العمومية حول بعض آوجه الترصف بلصيدلية املركزية للبالد التونس ية:
املتابعة الوىل
موضوع
التقرير

الصيدلية
املركزية للبالد
التونس ية

عدد النقائص
املس تخرجة

87

عدد
التوصيات
املقدمة يف
ضوء
املتابعة
الوىل

20

نتاجئ املتابعة الثالثة
عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

14

عدد
التوصيات
املنجزة
خالل هذه
املتابعة

-

عدد
التوصيات
املتبقية
للمتابعة

14

نس بة
الإصالح
 %خالل
هذه
املتابعة

-

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

73

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅84

قرار
جملس
الهيئة

مواصةل
املتابعة

وقد واصلت الصيدلية املركزية اإجراءات وضع قانون اإطار وهيك تنظميي مفصل وحتيَّي آدةل الإجراءات
واس تاالص مس تحقاهتا دلى احلرفاء وبئعي امجلةل و ترش يد الترصف يف الاعرتاضات ومتابعة ملفات الزناعات مع
السعي اإىل تسجيل اكفة مس تعميل املنظومة الإعالمية مضن قاعدة " "ORACLEو اإىل تفعيل رشوط الانصهار
اليت متكن من الربط بَّي خمتلف قواعد املعلومات.
ونظرا لعدم اس تكامل اجناز التوصيات اليت رشعت فهيا املنأأة وعدم توفقها بخلصوص يف تسوية وضعية
احلرفاء اذلين مل يقدموا ضامانت لتغطية رشاءاهتم و حتديد الضوابط املعمتدة يف فتح حسابت املزودين ووضع
س ياسة اس تاالص واحضة وموثقة تأخذ بعَّي الاعتبار اخلصوصيات املالية والتجارية للحرفاء ،فقد آقر جملس الهيئة
الاس مترار يف متابعة هذا التقرير.
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نتاجئ املتابعة الرابعة:
مشلت املتابعة الرابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول الترصف يف معهد بس تور مثلام يبينه
اجلدول التايل:
املتابعة الوىل
موضوع
التقرير

الترصف
يف معهد
بس تور

عدد
النقائص
املس تخرجة

46

عدد
التوصيات
املقدمة
يف ضوء
املتابعة
الوىل
26

نتاجئ املتابعة الثالثة
عدد
التوصيات
املتبقية
من
املتابعة
السابقة
11

عدد
التوصيات
املنجزة
خالل
هذه
املتابعة
07

عدد
التوصيات
املتبقية
للمتابعة

04

نس بة
الإصالح
%
خالل
هذه
املتابعة
℅64

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

42

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅91

قرار
جملس
الهيئة

اإهناء
املتابعة

وآبرزت املتابعة اإدراج دليل الإجراءات عىل الأ بكة الإعالمية ادلاخلية وتركزي منظومة الترصف يف
املمتلسات وتعويض املنظومة املالية اليت طورها مكت خاص بملنظومة الإعالمية لوزارة الصحة والرشوع يف
اس تغاللها وتلكيف صيديل مبارش بملعهد مبهمة متابعة خمزون اللقاحات بلإضافة اإىل تدعمي املوارد البرشية لوحدات
الإنتاج و مت التعهد بس تكامل الإجراءات املتعلقة بتنظمي قسمي التحاليل والتالقيح وبلنطالق يف اإجراءات صفقة
الرشاءات اجملمعة املس توردة.
وتبعا ذلكل آقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا امللف ومراسةل وزارة ا إلرشاف خبصوص رضورة توضيح
الوضعية القانونية للبناءات املوضوعة عىل ذمة الصيدلية املركزية وحتديد العالقة معها وكذكل توضيح الوضعية
اجلبائية للمعهد مع دعوة التفقدية العامة لوزارة الصحة اإىل متابعة اس تكامل اجناز هذه الإجراءات وإافادة الهيئة مبا يمت
التوصل اإليه يف اجملال.
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 .12وزارة النقل
نتاجئ املتابعة الرابعة:
حيوصل اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الرابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول الترصف يف
ديوان البحرية التجارية واملوان:
نتاجئ املتابعة الرابعة

املتابعة الوىل

العدد
موضوع التقرير

التوصيات

التوصيات

الإصالح %

املتبقية من

املنجزة

املتبقية

خالل هذه

املتابعة

خالل هذه

للمتابعة

املتابعة

السابقة

املتابعة

عدد

عدد التوصيات

النقائص

املقدمة يف ضوء التوصيات

املس تخرجة

الترصف يف ديوان
التجارية
البحرية
واملوان

عدد

عدد

نس بة

113

املتابعة الوىل

34

عدد

24

امجليل

النس بة

للنقائص

امجللية

اليت مت

ل إالصالح

قرار جملس
الهيئة

تداركها

21

3

℅13

92

℅81

مواصةل املتابعة

ومكنت املتابعة من الوقوف عىل اجناز ادليوان خملتلف مكوانت اخملطط التوجهييي ل إالعالمية والتصالت
للفرتة  2013-2010بإمتام تركزي ووضع حزي الاس تغالل تطبيقة الترصف يف املوارد البرشية وتدارك النقائص الواردة
بتقرير مراجع احلسابت بعنوان القوامئ املالية لس نة  2008من خالل جرد الصول الثابتة واس تكامل معليات مقاربة
نتاجئ اجلرد الس نوي وتطهري ديون الرشكة التونس ية للأحن والرتصيف يف شأن لزمة مسطحات ميناء راد
واس تاالص قسط هام من املس تحقات .وتواصلت اإجراءات تتبع املدينَّي عرب القيام بعمليات البحث والاسرتشاد
دلى مجيع املصاحل الإدارية وخاصة مهنا القباضات املالية ومصاحل ادليوانة ومت اإقرار عدم حفظ امللفات اليت حيرر
بأأهنا عدول التنفيذ حمارض جعز ومواصةل التقيص عن مساس حممتةل للمدينَّي قصد قطع التقادم.
ويبقى ادليوان مدعوا اإىل مزيد احلرص عىل حامية مصاحله يف بعض امللفات املتعلقة بلزناعات واس تاالص
املس تحقات وبلصفقات اليت شابهتا بعض الإخاللت.
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نتاجئ املتابعة السادسة:
آجرت الهيئة متابعة سادسة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول تقيمي معلية دمج الرشكة
الوطنية للنقل ورشكة املرتو اخلفيف ملدينة تونس حيوصل اجلدول التايل نتاجئها:
املتابعة الوىل
موضوع
التقرير

معلية دمج
الرشكة
الوطنية
للنقل
ورشكة
املرتو
اخلفيف
ملدينة تونس

عدد
النقائص
املس تخرجة

21

عدد
التوصيات
املقدمة يف
ضوء
املتابعة
الوىل

14

نتاجئ املتابعة السادسة
عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

5

عدد
التوصيات
املنجزة
خالل
هذه
املتابعة

-

عدد
التوصيات
املتبقية
للمتابعة

5

نس بة
الإصالح
%
خالل
هذه
املتابعة

-

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

16

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅76

قرار
جملس
الهيئة

مواصةل
املتابعة

وتعلقت تدابري الإصالح اليت رشعت الرشكة يف اإجنازها بخلصوص يف انطالق آوىل هممات العمل حول
املنظومة احلالية لالس تاالص والتعريفات لرشكة النقل بتونس وزايرة حمطات ش بكة املرتو لتحديد مواقع املعدات
املزمع تركيهبا والشغال والتجهزيات املس توجبة فضال عن اإعادة صياغة كراسات الرشوط يف اإطار طل العروض
املتعلق بصفقة النظام اجلديد للتعريفات اذلي يأمل كــــــــل املتدخلَّي يف جمال النقل احلَّضي بتونس الكربى .كام
ودليل ل إالجراءات الإدارية
إعالن طل عروض وطين للمرة الثالثة قصد إاعداد هيك تنظميي جديد ٍ
مت التحضري ل ِ
واملالية بلإضافة اإىل اإعداد مرشوع تقرير ختايم لعامل اللجنة الوطنية امللكفة بتقيمي املسامهة العينية لدلوةل يف رآ
مال الرشكة الوطنية للنقل ورشكة املرتو اخلفيف ملدينة تونس والرشكة الوطنية للنقل بَّي املدن.
وتبعا لعدم اس تكامل اإجناز برانمج الإصالح ،آقر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف مع دعوة املسؤول
عن الرشكة اإىل عقد جلسة يف الغرض.

72

 2014التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

 .13وزارة التجهزي والإسسان والهتيئة الرتابية والتمنية املس تدامة:
نتاجئ املتابعة الثانية:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثانية للتقرير اخلامس والعرشين دلائرة احملاس بات يف جزئه املتعلق
بصيانة وهتيئة املبان الإدارية:
املتابعة الوىل
موضوع
التقرير

صيانة
وهتيئة
املبان
الإدارية

عدد
النقائص
املس تخرجة

32

عدد
التوصيات
املقدمة يف
ضوء
املتابعة
الوىل

22

نتاجئ املتابعة الثانية
عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

22

عدد
التوصيات
املنجزة
خالل
هذه
املتابعة

18

عدد
التوصيات
املتبقية
للمتابعة

4

نس بة
الإصالح
%
خالل
هذه
املتابعة

℅82

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

18

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅88

قرار
جملس
الهيئة

مواص
ةل
املتابعة

وبينت املتابعة توفق مصاحل وزارة املالية يف اإجناز اكفة التوصيات املقدمة اإلهيا واملمتثةل يف التقيد مبقتضيات
المر عدد  2474لس نة  2000والتنس يق مع السلط اجلهوية قصد اإحاةل الاعءامدات اخملصصة للمأاريع ذات
الصبغة اجلهوية ومد الهيئة بوضعية دقيقة لإعءامدات الصيانة والهتيئة املفتوحة واحملاةل بعنوان ترصف
سنيت  2010و  2011اإضافة اإىل تغيري الرفوف اخلأبية بقباضات املالية برشبن وبومردا وادلهامن ومسك دفاتر
الســــــــــــالمة و اعءامدها.
كام متكنت وزارة العدل بدورها من جتس مي مقرتحات الإصالح الراجعة اإلهيا بلنظر وذكل بخلصوص من
خالل التقيد بتبوي املزيانية و اإحاةل الاعءامدات اخملصصة للمأاريع ذات الصبغة اجلهوية والتقدم يف آشغال
ختصيص فضاءات الرش يف بك من حممكة الناحية بباردو واحملمكة الابتدائية بنب عرو و حممكة الناحية بقرمبالية
ويف آشغال صيانة سطوح احملامك وإاصالح الأ بسات الكهربئية وكذكل آشغال اإصالح جدار احملمكة الابتدائية
بزغوان ومعلية تقليع العأاب بلفضاءات اخلارجية.
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آما بلنس بة لوزارة الأ باب والرايضة فقد مت اإجناز اجلرد الس نوي للمبان حتت ترصفها واحرتام التارخي
القىص لعقد نفقات العنوان الول وهتيئة الفضاءات اخملصصة لتجميع املعدات والاثث القدمي.
ونظرا لعدم تقدمي وزارة التجهزي ما يفيد اإدراج لكفة الصيانة مضن التقديرات الولية للمأاريع و تضمَّي
اجلان املتعلق بلصيانة بدليل اإجراءات الإدارة العامة للبناايت املدنية،فقد آقر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا
التقرير عىل مس توى هذه الوزارة.

نتاجئ املتابعة السادسة:
تولت الهيئة اإجراء متابعة سادسة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول الترصف يف الواكةل
العقارية للسكىن مثلام يربزه اجلدول التايل:
املتابعة الوىل
موضوع
التقرير

الترصف يف
الواكةل
العقارية
للسكىن

عدد النقائص
املس تخرجة

138

عدد
التوصيات
املقدمة يف
ضوء
املتابعة
الوىل

45

نتاجئ املتابعة السادسة
عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

9

عدد
التوصيات
املنجزة
خالل هذه
املتابعة

-

عدد
التوصيات
املتبقية
للمتابعة

9

نس بة
الإصالح
%
خالل
هذه
املتابعة

-

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

129

النس بة
امجللية
ل إالصالح

℅93

قرار
جملس
الهيئة

اإهناء
املتابعة

وآبرزت املتابعة الانطالق يف مراجعة الهيك التنظميي وإاعداد دليل الإجراءات اخلاصَّي بلواكةل والرشوع
يف مراجعة القانون السايس لعواهنا قصد التنصيص عىل الانتفاع مبقسم بسعر تفاضيل يف مرة واحدة بلإضافة
اإىل مواصةل اجملهودات املتعلقة بس تاالص املس تحقات بتكوين فريق معل للغرض ومعاجلة ملفات الصفقات اليت مل
يمت خمتها حاةل حبا ٍةل بلنظر اإىل خصوصياهتا.
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وبلنظر اإىل التقدم املسجل يف تنفيذ برانمج الإصالح فقد آقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا امللف مع دعوة
التفقدية العامة لسلطة ا إلرشاف للتأكد من اس تكامل التدابري اليت رشع يف اجنازها.

 .14وزارة التكوين املهين والتأغيل
نتاجئ املتابعة الثانية:
تولت الهيئة خالل س نة  2014املتابعة الثانية لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول الترصف يف
الأؤون الإدارية واملالية بوزارة التكوين املهين والتأغيل كام يربزه اجلدول التايل:
املتابعة الوىل

موضوع
التقرير

عدد النقائص
املس تخرجة

نتاجئ املتابعة الثانية

عدد
التوصيات
املقدمة يف
ضوء
املتابعة
الوىل

عدد
التوصيات
املتبقية من
املتابعة
السابقة

عدد
التوصيات
املنجزة
خالل هذه
املتابعة

عدد
التوصيات
املتبقية
للمتابعة

نس بة
الإصالح
 %خالل
هذه
املتابعة

العدد
امجليل
للنقائص
اليت مت
تداركها

قرار
جملس
الهيئة
النس بة
امجللية
ل إالصالح

الترصف الإداري
بوزارة
واملايل
املهين
التكوين
والتأغيل

118

43

43

16

27

℅37

91

℅77

مواصةل
املتابعة

وآبرزت املتابعة بخلصوص قيام الوزارة ببعث خلية خمتصة ملتابعة ومراقبة عطل املرض و اإصدار مذكرة اإىل
اكفة العوان والإطارات املركزية واجلهوية قصد التقيد بلإجراءات القانونية والرتتيبية ذات العالقة ومت تفادي جتديد
انتدابت العوان املتعاقدين والعوان الوقتيَّي بصفة آلية و معاجلة مجيع الوضعيات املندرجة يف هذا الإطار اإضافة اإىل
حرص الانتفاع بخلطوط الهاتفية ذات النفاذ السامل يف املديرين العاميَّي واملدريَّي املركزيَّي وتركزي
منظومة  télétaxبملقرْين ْ
الفرعيَّي للوزارة.ومت ضبط برانمج س نوي لصيانة الهجزة الفردية للتكييف والفصل بَّي معلية
الزتود واس تعامل املنظومة املعلوماتية املتعلقة بلترصف يف اخملزون وتعيَّي عو ْنَّي لتأمَّي العمليات املتعلقة بإدخال
وإاخراج املواد و مت اعءامد دفرت متابعة الزتود بحملروقات وإاعادة اس تغالل منظومة الوقود و القيام جبرد دوري مجلةل
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املقتطعات املتوفرة بلإضافة اإىل اجناز جرد املمتلسات العقارية و املنقوةل وتضمَّي املنظومات املس تغةل آو املقتناة
بملنظومة الوطنية للمنقولت و اإعداد برانمج لس نة  2014يتعلق بصيانة مقرات الإدارات اجلهوية.
وتولــت الــوزارة اإصــدار مــذكرة اإىل اكفــة املــديرين اجلهـويَّي تــدعوم اإىل رضورة الاسـ تظهار بــأذون مبهمــة مجليــع
تنقالهتم خارج تراب الولية و نمت اقتطاع املبالغ املس توجبة مـن مرتبـات العـون اذلي متتـع مبنحـة سـكن دون وجـه حـق
خالل الفرتة  2009 -2004واس تكامل حتيَّي نظام التصنيف وجداول مدد الاسـتبقاء املتعلقـة بواثئـق هجـازي التكـوين
املهين و الرشوع يف تطبيق آحساهمام.
وعىل صعيد آخر وقع الرشوع يف اإعداد هيك تنظميي جديد ووقعت استأارة املصاحل اخملتصة برئاسة احلكومة
حول كيفية معاجلة وضعيات العوان امللحقَّي دلى الوزارة املمتتعَّي مبنح عن خطط وظيفية اكنوا ملكفَّي هبا صل
مؤسساهتم الصلية قبل الإحلاق كام تعهدت الوزارة بتسوية الوضعيات اليت تربزعدم التطابق بَّي التسمية يف اخلطط
الوظيفية واملركز الفعيل للعمل  .و ُآ ِعد ْنت جذاذات وظائف ولوحات متابعة لاللزتامات احملموةل عىل اكهل املؤسسات
العمومية حتت ا إلرشاف وتاليف ازدواجية املهام عىل مس توى الترصف يف املأمورايت بخلارج وإاعداد تقرير ملتابعة
اس هتالك الطاقة س نة  2013وإاحالته اإىل الواكةل الوطنية للتحمك يف الطاقة بلإضافة اإىل اإجراء استأارة لإبرام عقد
صيانة جديد  ،علام وإا نن الوزارة امللكفة بملالية وافقت عىل مقرتح انتداب عون خمتص يف اجملال.
وتعمل الوزارة آيضا عىل اعءامد تطبيقة للتقيمي الس نوي لعمليات اإصالح وسائل النقل خالل س نة  2015وعىل
اس تكامل امللفات العقارية املنقوصة بلتنس يق مع مصاحل آمالك ادلوةل والأؤون العقارية وطالبت مجعية قدماء التكوين
املهين والتأغيل بتحمل نفقات الكهربء واملاء للمبىن اذلي تقوم بس تغالهل ودعت املزودين املأاركَّي يف طلبات
العروض املأار اإلهيا بلتقرير لس تالم الضامانت الوقتية اخلاصة هبم مع التعهد مبزيد احلرص عىل اإرجاع الضامانت اإىل
آحصاهبا.ومت اإعداد جدول قيادة ملتابعة تنفيذ خارطة الطريق اخلاصة بتطوير النظمة املعلوماتية بلوزارة بلنس بة
لس نوات  2015-2013وفق الروزانمة املعدة يف الغرض وتنظمي دورات تكوينية عىل املنظومة املعلوماتية ملتابعة
املأاريع بلتنس يق مع املركز الوطين ل إالعالمية مع السعي اإىل اإبرام عقد يتعلق بس تغاللها بلإضافة اإىل برجمة معلية
تدقيق لنظام املعلومات والتصال وإاحداث خلية وجلنة للسالمة املعلوماتية وهتيئة قاعة الأ بكة واعءامد املقر الفرعي
مكوقع اثن حلفظ املعطيات.
ويف املقابل مل تـ ُمــ ند الوزارة الهيئة مبا يفيد تسوية وضعية ادليون املتعلقة بلفرتة  2009-2005اليت بلغت حسـ
التقرير  474.573دينارا ممتسكة بعدم وجود آية ديون متادلة بذمهتا ول مبـا يفيـد اإصـدار مقـررات حتـدد املـؤرشات
اخلصوصية لك مؤسسة ودورية اإحالهتا فضال عن عدم توفقها يف اإعـداد دليـل اإجـراءات يتعلـق بلترصـف يف اخملـزون
ودليل اإجراءات خاص بلرشاءات العمومية و برانمج جودة شامل مجليع اخلدمات اليت تسدهيا.
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وتبعا لعدم اس تكامل اجناز برانمج الإصالح فقد آقر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا التقرير.

نتاجئ املتابعة الرابعة:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الرابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة لمالك ادلوةل والأؤون العقارية حول
الترصف بلواكةل الوطنية للتأغيل والعمل املس تقل:

املتابعة الوىل

عدد النقائص
موضوع التقرير

املس تخرجة

الواكةل الوطنية للتأغيل
والعمل املس تقل

52

نتاجئ املتابعة الرابعة

عدد التوصيات

عدد

عدد

عدد

نس بة الإصالح

املقدمة يف ضوء

التوصيات

التوصيات

التوصيات

 %خالل هذه

العدد امجليل

املتابعة الوىل

املتبقية من

املنجزة خالل املتبقية

املتابعة

للنقائص اليت

املتابعة

هذه املتابعة

قرار جملس الهيئة

مت تداركها

للمتابعة

السابقة
النس بة امجللية
ل إالصالح

25

12

12

0

-

40

℅77

مواصةل املتابعة

وقد آقر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف نظرا لتواصل سعي الواكةل اإىل اإعداد هيك تنظميي جديد يءامىش
مع متطلبات املرحةل الراهنة و اإىل اإجناز تطبيقات خاصة بلترصف تءامىش والنظام املعلومايت اجلديد وتركزي نظام
احملاس بة التحليلية اإضافة اإىل برجمة انتداب تقنيَّي سامَّي لتفادي امجلع بَّي الوظائف املتنافرة ومواصةل اإرساء نظام اجلودة
بلواكةل واملسات اجلهوية التابعة لها والعمل عىل تسوية وضعية العقارات اليت تترصف فهيا عىل وجه امللكية آو عن
طريق احلوز.
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 .15وزارة الأؤون ادلينية
نتاجئ املتابعة الثانية:
مكننت املتابعة الثانية للتقرير اخلامس والعرشين دلائرة احملاس بات حول الترصف يف وزارة الأؤون ادلينية
الهيئة من الإطالع عىل مدى التوفق يف جتس مي التوصيات اليت مت تقدميها مثلام يربزه اجلدول التايل:
املتابعة الوىل

عدد النقائص

موضوع التقرير

املس تخرجة

نتاجئ املتابعة الثانية

عدد التوصيات

عدد

عدد

عدد

نس بة الإصالح

املقدمة يف ضوء

التوصيات

التوصيات

التوصيات

 %خالل هذه

املتابعة الوىل

املتبقية من

املنجزة خالل املتبقية

املتابعة

هذه املتابعة

املتابعة

للمتابعة

العدد امجليل

السابقة

الترصف يف الأؤون
الإدارية واملالية بوزارة
الأؤون ادلينية

28

13

13

2

11

قرار جملس

℅15

للنقائص اليت

النس بة امجللية

مت تداركها

ل إالصالح

17

℅61

الهيئة

مواصةل املتابعة

وتبَّي اإحراز تقدم يف تسوية فواضل الاعءامدات وإاحسام حتديد احلاجيات خبصوص اعءامدات الصيانة فامي
واصلت الوزارة تنفيذ بقية التوصيات من خالل العمل عىل تنقيح المر  2474بتارخي  3آوت  2010املتعلق بضبط
نوعية النفقات ذات الصبغة اجلهوية ومراجعة الهيك التنظميي اخلاص هبا و الرشوع يف مراجعة المر املتعلق مبتفقدي
الأؤون ادلينية وتعيَّي متفقد رئيس عىل التفقدية العامة بلوزارة مع السعي اإىل تدعمي هذه الخرية بملوارد البرشية
الَّضورية للقيام بدورها.كام مت الانهتاء من فرز وتنظمي الرش يف اخلاص بملعامل ادلينية و ختصيص حمالت هميئة هل يف
انتظار رمقنته بلتعاون مع مؤسسة الرش يف الوطين خاصة وقد مت اقتناء التجهزيات الَّضورية لرتكزي منظومة الترصف
يف الرش يف و معلت الوزارة عىل تسجيل املدخالت واخملرجات لإصداراهتا يف سل ودفرت اخملزون و وتعهدت بقتناء
منظومة لتزنيل املعطيات املتعلقة بجلرد.ومت تركزي النساة الثالثة من اإصدار منظومة الضبط املركزي " س يجاك"
بلتعاون مع املركز الوطين ل إالعالمية مع العمل عىل اس تكامل جرد ملفات املعامل ادلينية اليت تنقصها بعض الواثئق
وحرص املعامل اليت ليس لها ملفات وتسوية الوضعيات العقارية مجليع املعامل و السعي اإىل اإبرام اتفاقية مع ديوان قيس
الرايض واملسح لتحديد املكل العام للمساجد.
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وحيث مل يس تمكل اإجناز عدد هام من التوصيات ،فقد آقر جملس الهيئة مواصةل متابعة هذا امللف يف اإطار
متابعة اثلثة.
 .16وزارة الأ باب والرايضة واملرآة والرسة
نتاجئ املتابعة الوىل:
مشلت املتابعة الوىل تقريري التفقدية العامة لوزارة الأ باب والرايضة حول الترصف يف اجلامعة التونس ية
للكيوكأ نساي اكرايت وترصف وحسابت اندي التنس بتونس و تقرير دائرة احملاس بات السابع والعرشين يف ببه
املتعلق بوزارة الأ باب والرايضة مثلام يربزه اجلدول التايل:

موضوع التقرير

اجلامعة التونس ية للكيو كأ نساي اكرايت
ترصف وحسابت اندي التنس بتونس للفرتة املمتدة
من س نة  2006اإىل س نة 2012
الترصف يف الأؤون الإدارية و املالية بوزارة
الأ باب والرايضة
اجملموع

عدد النقائص

عدد النقائص اليت

املس تخرجة

مت تداركها

توصيات بأأهنا

32

10

22

℅31

29

13

16

℅45

37

12

25

℅32

98

35

63

℅36

عدد النقائص اليت مت تقدمي

نس بة الإصالح
والتدارك

وخبصوص الترصف يف اجلامعة التونس ية للكيوكأ نساي اكرايت،آشار التقرير يف ما يتعلق هبياُك التس يري
والتنظمي اإىل عدم التقيد مبقتضيات النظام السايس المنوذيج للجامعات الرايضية من حيث دورية انعقاد اجءامعات
املكت اجلامعي و احرتام النصاب القانون و انعقاد اجللسة العامة الانتاابية وإاجراءات اس تعامل الرش يف وحفظ
الواثئق املتعلقة بلترصف املايل واحملاس ب.وتبَّي اإجراء انتدابت دون احرتام الإجراءات اجلاري هبا العمل وعدم
احلرص عىل ختصيص مغازة مبقر اجلامعة وتعمد رئيسها الاحتفاظ جبزء من الاثث واملعدات الرايضية مبخزن خاص
و تسلميه بعض الزايء الرايضية يف شك هبات وقيامه برصف مبالغ فاقت  93آ.د بعنوان هدااي لفائدة وزراء
سابقَّي ومسؤولَّي يف حزب التجمع ادلس توري ادلميوقراطي املنحل ،و لوحظ حتميل مصاريف تنظمي البطولت
العربية اليت من املفرتض التعهد هبا من قبل الاحتاد العري عىل مزيانية اجلامعة و بقاء مبلغ  3155دولر آمرييك
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بذمة رئيس اجلامعة لفائدة هذه املنظمة مل يرصح به مضن قامئة ديونه  ،بلإضافة اإىل عدم التسجيل احملاس ب
للمداخيل املتأتية من هذه البطولت بعنوان معالمي مأاركة الوفود العربية مببلغ فاق  78آد.
وتضمن التقرير عدة نقائص عىل مس توى الترصف الفين متثلت بخلصوص يف عدم توفر تقارير حول نأاط
الإدارة الفنية ومدى حتقيق املدربَّي للزتاماهتم التعاقدية وللهداف املنتظرة وامجلع بَّي همام املدربَّي واحلسام خالل تنظمي
الرتبصات وادلورات ومتكَّي رئيس اجلامعة اإحدى قريباته من منح مدرب فدرايل خالل س نة  2010دون موافقة وزارة
ا إلرشاف ويف غياب مدرسة فدرالية بلإضافة اإىل امجلع بَّي صفة لع منتخ وطين وهمام آخرى اكلتدري والتحكمي
والاستأارة الفنية  .وتبَّي تعمد رئيس اجلامعة بجز بعض الأهائد اليابنية وعدم تسلميها ملس تحقهيا بلرمغ من جناهحم
يف امتحاانت اجتياز الحزمة ودفعهم مجيع املعالمي املطلوبة من طرفه والاحتفاظ بملبالغ املالية الراجعة هلم.
كام لوحظ عدم اإحسام مسك ملفات امتحاانت الحزمة وخاصة اليت هتم الأهائد اليابنية ،حيث ل تتضمن ُك
املعطيات مبا فهيا املبالغ احملصةل اليت تدفع وجوب نقدا وتسمل لرئيس اجلامعة آو تودع يف حسابه البنيك اخلاص يف غياب
آي تسجيل حماس ب لهذه املداخيل اليت قدرت قميهتا مبا يفوق  70آد بلإضافة اإىل عدم تسجيل املداخيل بلعمةل
الصعبة آو بدلينار التونيس املتأتية من مأاراكت ادلول الجنبية يف الرتبصات الفنية واملقدرة حبوايل  161آد.
و خبصوص الترصف احملاس ب واملايل  ،لوحظ غياب آدىن مقومات الرقابة ادلاخلية وغياب نظام ملسـك وحفـظ
الواثئق وادلفاتر احملاسبية اإىل جان عدم التقيد بلتسجيل احملاس ب والافتقار لعوان خمتصَّي يف جمال احملاس بة  .وتبَّي
استيالء رئيس اجلامعة عىل واثئق هامة من مقري الرابطة واجلامعة بعد قرار اإقالته الصـادر عـن وزارة ا إلرشاف وعـدم
مسك حسابية يومية مجلةل املتادلات بذمة اجلامعة وعدم احتفاظ آمَّي املال جبميع الكأوفات البنكية للحساب اجلاري
للجامعة وعدم احلرص عـىل اإعـداد جـداول املقـاربت البنكيـة.كام تبـَّي عـدم تقـدمي آمـَّي مـال اجلامعـة آي تقريـر حـول
الوضعية املالية للجامعة خالل اجءامعات املكت اجلامعي ،و آنـه بسـ تثناء سـنيت  2010و  2011مل يقـم مبوافـاة سـلطة
ا إلرشاف بلتقارير املالية الثالثية للمصادقة علهيا ومل يمت آيضا اإيداع ُك مداخيل اجلامعة حبساهبا البنيك حيـث آن جـزء
مهنا يسمل مبارشة لرئيس اجلامعة وقدرت مجةل املبالغ املتبقية بذمة املعين بلمر حبوايل  309آد.
واتضح من هجـة آخـرى فقـدان عـدد مـن الصـكوك دون آن يتاـذ رئـيس وآمـَّي اجلامعـة آي اإجـراء يف الغـرض
وحس ش يسات مببالغ متفاوتة لشااص تربطهم عالقة خاصة برئيس اجلامعة ووجود نقـائص وإاخـاللت عـىل مسـ توى
مسك صندوق اجلامعـة بلإضـافة اإىل آمهيـة املبـالغ املرصـوفة نقـدا و عـدم حرصـ ُك آصـول اجلامعـة وجـرد ممتلساهتـا.
وكأف التقرير عن ثبوت مأاركة رشاكت مستأهرة مـن خـالل معلقـة تنظـمي البطـوةل العربيـة الوىل دون تـوفر آي
عقــد آو اتفاقيــة بأــأهنا فضــال عــن وجــود فــارق بـــ  10.697دينــار يف قميــة املســاهامت يف الصــندوق الــوطين للضــامن
الاجءامعي بَّي ما هو مسجل بلقوامئ املالية وما هو مدرج بتقرير اجللسة العامة لس نة .2012
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كام تبَّي رصف منح ظرفية بعنوان خدمات اإضافية لعوان اتبعَّي ملطامع رئيس اجلامعـة وغـربء عـن اجلامعـة يف
حَّي اكن من املفرتض حتميل هذه املصـاريف عـىل مزيانيـات التظـاهرات املعنيـة الـيت تغطـي حسـ فريـق التفقـد ُك
املصاريف مبا يف ذكل تساليف الإقامة وذكل فضال عن عدم احرتام رئيس اجلامعة وآمَّي مالها ملبادئ املنافسة والأفافية
يف اإجناز الرشاءات  ،ولوحظ حتصل آعضاء اجلامعة وآطراف آخرى عىل آموال بدون موج بلغـت قميهتـا حـوايل 38
آ.د .
وبينت املتابعة آن اجءامعات املكت اجلامعي آصبحت تعقد بصفة دورية مرة ُك مخسة عرش يوما وحبضور
ثليث آعضاء املكت اجلامعي عىل القل بلإضافة اإىل عقد جلسة عامة انتاابية وانتااب مكت جامعي جديد  .ومت
تنظمي آرش يف اجلامعة وضبط كرا للواردات و آخر للصادرات و اسرتجاع مجيع الواثئق من التفقدية العامة لوزارة
الأ باب والرايضة خالل جلسة خاصة عقدت للغرض وانتداب اكت عام جديد  ،وختصيص مغازة خاصة بجلامعة و
حذف العضاء الرشفيَّي .كام متت اإحاةل ملف التجاوزات املنسوبة اإىل رئيس اجلامعة السابق عىل القضاء وتكوين جلنة
فنية تسهر عىل حسن سري الإدارة الفنية وإاعداد التقارير ادلورية املرتبطة بنأاطها  ،ورشعت اجلامعة يف تنظمي
دورات تكوينية للحسام من آجل تصنيفهم وتفادي الازدواجية و مت اإعداد نظام آسايس خاص بملمرنَّي واحلسام
بلإضافة اإىل اإبرام عقود برامج لضامن اس مترارية معل املستأار الفين ومتكَّي عنارص النخبة من معلوم التنقل آثناء
الرتبصات  .و تعهدت اجلامعة بتسلمي الأهائد ملس تحقهيا يف حاةل تنظمي امتحان اجتياز الحزمة وبعدم قبول ملف آي
ممتحن اإل بعد دفع معلوم مأاركته عن طريق حساهبا اجلاري كام حترص عىل اإيداع ُك املداخيل حبساهبا اجلاري
وعىل اإيالء العناية الالزمة بعملية احملاس بة وحفظ الواثئق احملاسبية ومراقبة الفواتري حس الرتاتي اجلاري هبا العمل
وتعمل عىل تفادي التأخري يف تسوية املصاريف وخالص روات املوظفَّي والطامق الفين مع احتفاظ آمَّي املال احلايل
جبميع الكأوفات البنكية للحساب اجلاري للجامعة و موافاة سلطة ا إلرشاف بلتقارير املالية بصفة دورية  .ومت توفري
صندوق مصفح خاص بجلامعة وكرا لتدوين املصاريف النقدية اليت ل تتجاوز يف مجموعها  500د شهراي بلإضافة اإىل
تنظمي اقتناء الاثث الراييض بعءامد املنافسة والتقيد بملنحة اخملصصة ذلكل.
وقصد اس تكامل معلية الإصالح دعت الهيئة اجلامعة اإىل التنس يق مع سلطة ا إلرشاف ملتابعة القضية اجلارية
ضد رئيس اجلامعة السابق وبيق املسؤولَّي عن التجاوزات املالية املرتكبة وإافادهتا مبألها ومواصةل املساعي الرامية اإىل
تفادي امجلع بَّي همام احلسام واملدربَّي وإاىل تدعمي النوادي بلتجهزيات الرايضية وحتفزي عنارص املنتخ الوطين مع
التأكيد عىل رضورة اإجراء آمَّي املال للمقاربت البنكية يف الإبن  .كام آوصت املصاحل املعنية بسلطة ا إلرشاف مبد
اجلامعة بنساة من التقرير حمل املتابعة لعءامده يف وضع اإسرتاتيجية للهنوض برايضة الكيوكأ نساي.

81

 2014التقرير الس نوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية

و آبرز التقرير املتعلق بوزارة الأ باب والرايضة عـىل مسـ توى التنظـمي والتسـ يري والترصـف يف املـوارد البرشـية
وجود شغورات يف عدد من اخلطط وعدم مسك حسابية املواد وإايداع جز ٍء هام من التجهزيات واملعـدات بملسـ تودع
املركزي للوزارة وتلكيف عون ل تتوفر فيه الرشوط القانونية بلترصف فهيـا ومسـك حسـابيهتا  .كـام تبـَّي عـدم ضـبط
املنقولت املوجودة بملسـ تودع املركـزي للـوزارة والاقتصـار عـىل تسـجيلها بسـ تعامل تطبيقـة اإعالميـة تأـوهبا نقـائص
جوهرية  ،و لوحظ اإجراء انتدابت يف سكل العمةل واملوظفَّي خمالفة ل إالطار القـانون والرتتيـب ودون مراعـاة الأـفافية
واملساواة وعدم اإحسام حتديد احلاجيات من املوارد البرشية وعدم اإخضاع بعـض الانتـدابت املتعلقـة بإطـارات تـدريس
الرايضة والرتبية البدنية خالل الفرتة  2011-2007لي معيار و عدم عرضها عىل آنظار اللجنة اخلاصـة احملدثـة للغـرض
بلإضافة اإىل حتميل مزيانية ادلوةل آجور آعوان موضوعَّي عىل ذمة مجعيات وهياُك حزبية.
كام شابت تنفيذ النفقات عدة نقائص متثلت بخلصوص يف تعدد التعهدات املؤرشة وآذون الزتود الصادرة عىل
سبيل التسوية خبصوص النفقات املتعلقة مبلتقيات التكوين وبلتنقالت اإىل اخلارج وعدم التقيد بلتأشرية املس بقة ملراق
املصاريف العمومية بلنس بة لنفقات الإقامة والاس تقبالت خالل الفرتة  2011-2007مما تسب يف جتاوز الاعءامدات
املرصودة بملزيانية .وتبَّي تصفية النفقات اخلاصة بمللتقيات من قبل آمر الرصف دون توفر واثئق اإثبات اكفية وحتمل
الوزارة نفقات نقل اإىل اخلارج بلتعامل املبارش مع رشكة "اخلطوط التونس ية" دون اإعامل املنافسة ودون اإبرام صفقة يف
الغرض ودون احرتام القاعدة اليت تقتيض اس تعامل وس يةل النقل اليت توفر املسكل الكرث مبارشة والقل سعرا.وتبَّي
آيضا انتفاع آشااص خواص بلنقل اجملان حصبة الوفد الراييض حتملته مزيانية الوزارة بصفة غري مبارشة وتزنيل نفقات
نقل مرافقي الوفود الأ بابية عىل بند املزيانية اخلاص بلربامج والنأطة الأ بابية عوضا عن البند اخملصص لنقل العوان
التابعَّي للوزارة  ،اإضافة اإىل حتويل املنح اخلاصة بدور الأ باب واللجان البيداغوجية اجلهوية اإىل احلسابت اجلارية
لبعض امجلعيات واقتطاع موارد قميهتا مليون دينار من الزايدة يف مسامهة العراف بعنوان آنظمة الضامن الاجءامعي
وحتويلها للحساب اجلاري ملؤسسة احلي الوطين الراييض لتسديد نفقات يف اإطار الس نة ادلولية للأ باب ورصف جزء
مهنا بطريقة خمالفة ملقتضيات قانون املالية.
ولوحظ عىل مس توى دمع امجلعيات واملنظامت والنخبة الرايضية اإس ناد منح ملنظامت انشطة يف جمالت غري
مندرجة يف نطاق نأاط الوزارة وغياب معايري تتعلق بختيار املنظامت وامجلعيات املنتفعة ول س امي امجلعيات الأ بابية
وعدم احرتام التبوي اخملصص للتدخل العمويم مضن مزيانية الترصف بلنس بة لبعض املنح اليت مت تزنيلها مبزيانية التمنية
وهو ما اعتربته ادلائرة خطأ ترصف  .فضال عن اقتطاع 500آ.د من بب النفقات الطارئة لفائدة الوزارة وتزنيل بلعنوان
الثان من املزيانية ليمت رصفه يف شك منحة لفائدة اإحدى مجعيات الهنوض بملعوقَّي.واتضح اإجناز بعض املصاريف
املتعلقة بإعداد النخبة الرايضية عن طريق احلساب البنيك اخلاص بجلامعة التونس ية للرايضة املدرس ية واجلامعية من
املنحة اليت حتولها لها الوزارة وإاجناز بعض النفقات اليت ل عالقة لها بلنخبة الرايضية بل تندرج مضن النأطة العادية
للوزارة عىل نفس احلساب البنيك خالل الفرتة  2010-2008بلإضافة اإىل عدم التقيد بلحسام احملدثة واملنظمة
للصندوق الوطين للهنوض بلأ باب والرايضة وغياب معايري واحضة لتوزيع اعءامداته .
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آما يف ما يتعلق مبأاريع البنية الساس ية ،فأشار التقرير اإىل عدم جلوء الوزارة اإىل مسات خمتصة لإجناز
ادلراسات املتعلقة بهتيئة امللع الثالث لكرة القدم بملرك الراييض بربج السدرية وتعهد مصاحلها الفنية هبذه املهمة مما
اجنر عنه عدم اإجناز بعض املكوانت وعدم قابلية امللع لالس تغالل  ،عالوة عىل اإبرام صفقة تتعلق بهتيئة وحدة
التساَّي املركزي وبجرات املالبس وقاعة املصارعة وتقوية العضالت وهتيئة آرضية املطبخ للمعهد العىل للرايضة
والرتبية البدنية بقرص السعيد دون توفري الاعءامدات الالزمة لإجناز مجيع املكوانت و اإدخال تغيريات بلتخفيض يف بجم
بعض الشغال مست وظيفية املرشوع.وتبَّي آيضا حمدودية املنافسة يف طلبات العروض اخلاصة بلتعأي والتغليف
الاصطناعي للمالع واملضامري والقاعات الرايضية حيث آس ند آكرث من نصفها اإىل نفس الرشكة خالل العرش
س نوات الخرية وقيام بعض موظفي الوزارة مبتابعة اإجناز وجتهزي الفضاءات الرايضية بملدرسة اخلاصة ادلولية بقرطاج
وختصيص اعءامدات بصفة غري قانونية لإجناز آشغال التعأي الطبيعي والاصطناعي ملالع رايضية بلقرص الرئايس
بمحلامات وجتهزيها وإاانرهتا وصيانهتا و جتزئة الطلبات املتعلقة هبا.
إطار ب إلرشاف عىل اخملزن املركزي وتعزيز املوارد البرشية للترصف يف اخملزون
وبينت املتابعة تلكيف ا ٍ
واملنقولت وتنفيذ النفقات بعد احلصول عىل تأشرية مراق املصاريف  ،اإضافة اإىل اإصدار منأورين لتذكري املديرين
العامَّي ومديري الإدارات املركزية بَّضورة التقيد هبذا الإجراء والتثبت من آسامء املنتفعَّي بخلدمات ومن بيق عنارص
تصفية النفقات.كام مت اإس ناد املنح لفائدة اجلامعة التونس ية لكرة القدم بعنوان النقل اجلوي للمنتخ الوطين وتلكيف
الإدارة العامة للرايضة بلتنس يق مع اجلامعة خبصوص تركيبة الوفود وإاصدار مذكرة حول رضورة ترش يد الترصف يف
موارد دور الأ باب ومقراهتا والتعامل مع مجعيات آحباء دور الأ باب بعتبارها هيالك من هياُك اجملمتع املدن دون
متتيعها بأي امتيازات خصوصية مقارنة ببقية امجلعيات  ،بلإضافة اإىل التعهد بتعيَّي همندسَّي مستأارين يف مجيع
الاختصاصات و تلكيف اإطارات الإدارة مبتابعة تنفيذ الشغال.
ولس تكامل جمهود الإصالح دعت الهيئة اإىل مواصةل اجلهود املتعلقة بسد الأغورات و اإحسام توزيع املسؤوليات
بَّي الإطارات ومسك حسابية املواد ومزيد التنس يق مع مصاحل املركز الوطين ل إالعالمية ووزارة آمالك ادلوةل
والأؤون العقارية قصد جتاوز نقائص املنظومة الإعالمية للترصف يف اخملزون واملنقولت واس تكامل تركزي املنظومات
والتطبيقات واس تغاللها .كام آكدت الهيئة عىل رضورة اعءامد ختطيط حممك لتحديد احلاجيات من املوارد البرشية
والالزتام بلنصوص اجلاري هبا العمل والتقيد مببدآ الأفافية واملساواة عند اإجراء الانتدابت و توثيق الإجراءات
املعمتدة يف اجملال ووضع حد لعمليات الوضع عىل اذلمة .وآوصت الهيئة بعءامد املنافسة والتقيد بلتأشرية املس بقة
ملراق املصاريف وتصفية النفقات استنادا اإىل مؤيدات حصيحة و التقيد بأحسام القانون السايس للمزيانية خبصوص
نقل الاعءامدات من بب اإىل بب وآحسام المر عدد  1142لس نة  2001املؤرخ يف  22ماي  2001فامي يتعلق
بملأمورايت بخلارج واحرتام بنود املزيانية املصادق علهيا و عدم جتاوز الاعءامدات املرصودة ودعت اإىل اس تكامل النص
املنظم ملراكز اإعداد النخبة الرايضية و اختاذ اإجراءات واحضة وموثقة تتعلق بلنفقات احملموةل عىل احلساب البنيك
للجامعة والعمل عىل مراجعة تدخالت الصندوق الوطين للهنوض بلأ باب والرايضة.
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وآكدت الهيئة عىل رضورة احملافظة عىل التجهزيات املتوفرة يف انتظار هتيئة املس بح بملعهد وضبط منحة تدري
رايضيي النخبة.
وإافادهتا بلإجراءات املتاذة خبصوص متويل امجلعيات الرايضية و خبصوص املنحة اليت مت رصفها لفائدة اإحدى
مجعيات الهنوض بملعاقَّي اإىل ِمدها مبأل مرشوع هتيئة امللع الثالث بملرك الراييض بربج السدرية اذلي لكف مزيانية
ادلوةل مبالغ هامة والإجراءات املتاذة جتاه املسؤولَّي عن الإخاللت اليت شابته  .كام شدندت عىل عدم تقدمي طلبات
عروض موهجة عىل غرار مض آشغال هتيئة الرضية والتعأي يف طل عروض واحد وإاعالهما بلتدابري املتاذة قصد
تطبيق آحسام الفصل  79من المر املنظم للصفقات العمومية وبنتاجئ املراجعات اليت تقوم هبا التفقدية العامة للوزارة
خبصوص بعض املأاريع و بلإجراءات املتاذة جتاه املسؤولَّي عن الإخاللت وآخطاء الترصف املأار اإلهيا بلتقرير.
وعىل صعيد آخر ،آبرز التقرير املتعلق بترصف وحسابت اندي التنس بتونس مجةل من النقائص متثلت
بخلصوص يف عدم احرتام دورية جلسات الهيئة املديرة للنادي وعدم اإيالء المهية الالزمة حملارض اجللسات وإاس ناد
عديد املنح دون عرضها عىل الهيئة املديرة و دون وجود عقود اإسداء خدمات وعدم حتديد تركيبة و همــــــــام اللجان
اخملتصة و تدخل بعضها يف تس يري النادي  ،بلإضافة اإىل عدم اإبرام عقود معل مع العوان العاملَّي بلنادي وعدم
تسلميهم بطاقات خالص وشهادة يف الجر الس نوي وعدم مسك دفرت خاص بلجور وملفات خاصة بلعوان.
وتبَّي عدم اإحسام الترصف يف الرش يف و يف اخملزون وسوء ظروف اخلزن وعدم اإبرام عقود لك معليات
الاستأهار وعدم تسجيل بعض الهبات العينية حبسابت النادي .ومل يمت توضيح مأل مبلغ  35آ.د مكداخيل استأهار
من بنك تونس العري ادلويل واخلطوط اجلوية التونس ية.ومل يقدم النادي آية مؤيدات حول توظيفه ملبالغ جتاوزت 100
آ.د و حول مداخيل تعديل املضارب  .ولوحظ عدم اإحسام مسك كراسات تسجيل املنخرطَّي بلنادي وعدم اإخضاعها
لرقابة آمَّي املال و الترصف فهيا من قبل احملاس مع خلط هذا الخري بَّي آموال خاصة به وآموال النادي واعءامد
املقاصة بيهنا وعدم اس تعامهل كنأات الوصولت حس الرقام املتسلسةل و اإمضائه عىل آغل الوصولت واحلال آنه
يتوىل يف نفس الوقت قبض املبالغ و التقييد احملاس ب و اإيداع املداخيل بلبنك و يه همام متنافرة يؤدي امجلع بيهنا اإىل
عدم الوثوق بصحة مبالغ املداخيل احملصةل.
كام حال غياب الوصولت الفردية و ادلفاتر املتعلقة بملدعوين وبدلرو اخلصوصية و الواثئق والتقارير املفصةل
حول دورات التنس وبنأاط الربيدج وتضارب بعض املعطيات اخلاصة بملداخيل واملصاريف املرتبطة هبا دون التثبت
من املداخيل املتأتية من خمتلف هذه املصادر.وتبَّي عدم اإمضاء آمَّي املال للوصولت املتعلقة مبداخيل قاعة الرايضة
وعدم متابعته لدلفرت امل ُ ْمس ِك يف الغرض وادلفرت املتعلق مبداخيل التدليك و ذكل خالفا للفصل  31من النظام
السايس لنادي التنس و عدم اإبرام اتفاقيات مع آخصايئ العالج الطبيعي وتسلميه وصولت جامعية بلنس بة ملداخيل
النادي من عـــــملية التدليك وآةل "."Body coach
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وآشار التقرير اإىل عدم اإجراء استأارات بلنس بة لبعض املصاريف الهامة وكرثة احلفالت ذات الطابع
الترشيفايت دون تبَّي عالقهتا بنأاط النادي يف بعض احلالت وإاس ناد هبات وإاعاانت مجلعيات دون موج .كام مت
الوقوف عىل اإخاللت عىل مس توى املصاريف اخلاصة بدورة تونس املفتوحة للتنس اليت يمت اإفرادها حبسابية خاصة
من آمهها اإجناز نفقات دون تقدمي اإثبااتت بأأهنا ورصف مبالغ هامة لشااص خارجيَّي بعنوان مسامههتم يف
التغطية الإعالمية لدلورة دون وجود عقود مربمة معهم  ،بلإضافة اإىل عدم خالص احلسام عن طريق التحويل آو
عرب صكوك تصدر لفائدهتم وعدم احلصول عىل قوامئ تثبت تسلمهم لهذه املبالغ وحتميل النادي مبالغ هامة بعنوان
مصاريف الُك لالعبَّي وإاقامة مأدب عأاء مبناس بة ادلورة دون توضيح رضورة حتمل لهذه النفقات.
وبينت املتابعة اختاذ مجةل من الإجراءات لتدارك النقائص اليت تضمهنا التقرير وتاليف تكرار وقوعها وذكل
من خالل العمل عىل احرتام دورية اجللسات وإايالء المهية الالزمة حملارض اجللسات العامة وتقدمي الواثئق املتعلقة
مجيل قدره 35آ.د اإىل احلسابت البنكية للنادي ومسك قوامئ وسل املنخرطَّي والفصل بَّي همام
بتحويل مبلغ ٍ
التحصيل واحملاس بة مع اإخضاع املداخيل اإىل الرقابة اللية لمَّي املال بلإضافة اإىل وضع حد للعالقة الأغلية
للمحاس بلنادي واحلرص عىل اإيداع املبالغ النقدية حبساب النادي حال حتصيلها.وتعهدت الهيئة املديرة اجلديدة
بإيالء العناية الالزمة للترصف يف الهبات وبتنظمي طريقة حتصيل املداخيل املتأتية من تعديل املضارب وبوضع
وصولت فردية ودفاتر خاصة بملدعوين وبدلرو اخلصوصية  ،اإىل جان الالزتام بس تعامل كنأات الوصولت
بصفة منتظمة حس آرقام متسلسةل والفصل بَّي همام القبض والتقييد احملاس ب وبإعداد تقارير خاصة بك دورة
ينظمها النادي.
ولس تكامل جمهود الإصالح آكدت الهيئة عىل رضورة عرض مجيع املسائل ذات الصبغة الإدارية واملالية
عىل مصادقة الهيئة املديرة قصد تاليف القرارات الانفرادية وعدم اإس ناد منح غري مصادق علهيا وعدم امجلع بَّي منح
التنقل وخالص نفقات التنقل .ودعت اإىل حتديد تركيبة وهمام اللجان اخملتصة وحتيَّي النظام ادلاخيل للنادي وتفادي
تدخل رمساء اللجان يف اإبرام عقود شغل مع العوان العاملَّي به واقتناء تطبيقة اإعالمية مندجمة للترصف يف
الجور وحتيَّي وتنظمي ملفات العوان وتنظمي الرش يف وإاحسام الترصف فيه.كام شدندت الهيئة عىل رضورة آن
يأمل اجلرد ُك الماكن اخملصصة للخزن وُك املواد املوجودة مباازن النادي وعىل اختاذ الإجراءات الالزمة لإحسام
الترصف يف اخملزون وحتسَّي ظروف اخلزن بلإضافة اإىل التقيد بلنصوص اجلاري هبا العمل فامي يتعلق بإبرام العقود
وخاصة الفصل  476من جمةل الالزتامات والعقود والفصــل  83من النظام السايس المنوذيج للجامعات الرايضية
الوملبيـــــــــــة .وآوصت الهيئة كذكل بحرتام مبدآ حسن الترصف وتوثيق العالقة بَّي النادي واملتعاملَّي معه
وإاصدار بطاقات اخنراط تساعد عىل مراقبة مراتدي القاعة ووضع اإطار تنظميي داخيل لتأطري نأاط العالج
الطبيعي ودعت آيضا اإىل اختاذ الإجراءات الالزمة قصد اإحسام الترصف يف النادي وإاضفاء مزيد من الأفافية عىل
ُك آنأطته بإعداد تقارير منفردة لك نأاط وتوفري ُك الواثئق املؤيدة للمداخيل واملصاريف.
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ومن انحية آخرى آوصت الهيئة مبزيد تنظمي معلية إاس ناد املنح واعءامد معايري يف الغرض يمت ضبطها مس بقا
وتنظمي معلية اإس ناد التس بقات والتأكد من الترصحي بك الجور واملنح دلى الصندوق الوطين للضامن الاجءامعي
وكذكل مزيد تنظمي معلية الرصف خالل التظاهرات الرايضية اليت يأارك فهيا النادي آو ينظمها .ودعت اإىل مزيد
تنظمي معلية التعاقد مع املدربَّي واملرتبصَّي اكلتنس يق مع الوزارة امللكفة بلأ باب والرايضة خبصوص تسوية الوضعية
اجلبائية وإاىل تعممي الاستأارات وطلبات المثان وإاحسام مسك الواثئق املتعلقة هبا والعمل عىل حسن الترصف يف
آموال النادي .كام آكدت الهيئة عىل رضورة توضيح العالقة مع الالعبَّي واملدربَّي واكفة الطراف املتدخةل يف آي
نأاط خيص النادي من خالل اعءامد التفاقيات والعقود و توثيق العمليات املتعلقة بلنادي وتفعيل املنافسة.
وقد آقر جملس الهيئة ا إلس مترار يف متابعة هذا امللف.

نتاجئ املتابعة الثانية:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة الثانية لتقرير دائرة احملاس بات حول ترصف املعهد العايل للرايضة والرتبية
البدنية بقرص السعيد:
نتاجئ املتابعة الثانية

املتابعة الوىل

العدد امجليل
عدد النقائص

عدد التوصيات

عدد التوصيات

عدد التوصيات

عدد التوصيات

نس بة الإصالح %

للنقائص اليت مت

املس تخرجة

املقدمة يف ضوء

املتبقية من

املنجزة خالل

املتبقية للمتابعة

خالل هذه املتابعة

تداركها

املتابعة الوىل

املتابعة السابقة

هذه املتابعة

موضوع التقرير

النس بة امجللية

قرار جملس الهيئة

لالإصالح

الترصف يف املعهد العايل
للرايضة والرتبية البدنية
بقرص السعيد

18

13

13

12

1

℅8

6

℅33

مواصةل املتابعة

ومل تسجل الهيئة خالل هذه املتابعة تقدما يف معلية الإصالح.ومشلت التدابري اليت رشع يف اإجنازها
بخلصوص تركزي منظومة جداول الوقات والتعهد برتكــــزي بيق املنظومات و اإقرار تفعيل دور اجمللس العلمي ولفت
نظر الإدارة العامة للرتبية البدنية والتكوين والبحث اإىل رضورة ضبط املضامَّي البيداغوجية وحتديدها بصفة منتظمة
عىل مس توى مجيع القسام ويف خمتلف الاختصاصات اإضافة اإىل تلكيف مسري رايضة مبتابعة ملف الرتبصات
وا إلرشاف عىل معلية كراء الفضاءات الرايضية بملؤسسة وفقا لتعريفات اخلدمات املعمتدة بقرار الس يد وزير
الأ باب والرايضة.
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ومت التعهد مبواصةل جمهود سد الأغورات وإاصدار آمر يتعلق بتنقيح الهيك التنظميي للمعاهد العليا للرايضة
والرتبية البدنية وبتنظمي استأارة للتدقيق يف السالمة املعلوماتية  ،وبلعمل عىل اإحداث وحدة حبث يف الاقتدار
الراييض وكذكل بتسوية وضعية املدرسَّي اذلين جيمعون بَّي معلهم بملعهد والتدري الراييض آو الإعداد البدن
ببعض الفرق الرايضية.

 .17وزارة الس ياحة
نتاجئ املتابعة الوىل:
تولت الهيئة دراسة التقرير السابع والعرشين دلائرة احملاس بات يف جزئه املتعلق برشكة ادلراسات والتمنية
لسوسة الأاملية و تقرير هيئة الرقابة العامة لمالك ادلوةل والأؤون العقارية حول رشكة "رآ الرمةل" وانهتت اإىل
النتاجئ املبينة بجلدول التايل:
عدد النقائص اليت
موضوع التقرير

عدد النقائص

مت تداركها

املس تخرجة

نس بة الإصالح
عدد النقائص اليت مت تقدمي

والتدارك

توصيات بأأهنا

رشكة ادلراسات والتمنية لسوسة الأاملية

28

6

22

℅21

رشكة " رآ الرمةل "

7

4

3

℅57

اجملموع

35

10

25

℅26

آبرز التقرير املتعلق برشكة ادلراسات والتمنية لسوسة الأاملية خبصوص اإجناز الاستامثرات حمدودية نس بة اإجناز
الربانمج املتعلق بلرتقاء مبس توى خدمات الرشكة وحتسَّي مؤرشات آنأطهتا خالل الفرتة  2015 -2007وتراجع نتاجئ
الاس تغالل مبعدل  % 35س نواي خالل الفرتة  2010-2007و تسجيل عدة اإخاللت يف اإجناز اجملمع السكين بلنادي
البحري ويف اإجناز آشغال اإعادة هتيئة اندي القولف وتوس يعه واللجوء لالتفاق املبارش لقتناء جتهزيات.
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و لوحظ يف ما يتعلق بنفقات التس يري ،انتفاع الرئيس املدير العام للرشكة و كذكل الرئيس املدير العام
السابق مبنحة بدون موج بلغت عىل التوايل  3.9آ.د و  3.7آ.د ورصف منح بقمية  15آد بعنوان سنيت 2008
و 2009لفائدة آعضاء اللجنة ادلامئة للتدقيق يف غياب نص قانون وعدم ضبط رشوط التسمية يف اخلطط
الوظيفية والإعفاء مهنا مما نتج عنه اإس ناد خطط وظيفية غري مدرجة بلهيك التنظميي  ،اإضافة اإىل منح بعض
العوان قصاصات وقود ساو ْت قميهتا امجللية  27.699دينار وذكل خالفا ملقتضيات النظام السايس اخلاص
بأعوان الرشكة وعدم تطابق مبلغ املنح املس ندة اإىل بعض العوان مع ما جاء بلنظام السايس مما ترت عنه حتمل
الرشكة لتساليف إاضافية بـ  5آ.د يف الس نة .كام تبَّي تعهد الرشكة بنفقات لفائدة هجات آخرى و ٍ
بنفقات قميهتا
587آ.د دون اإعامل املنافسة يف شأهنا و اإجناز بعض النفقات دون عرض ملفاهتا بصفة مس بقة عىل اللجنة ادلاخلية
للصفقات ودون اإصدار آذون بلزتود.
آما عىل مس توى تمنية املوارد ،فقد آبرز التقرير تأمَّي احلرفاء من جنس يات آوروبية حلوايل  %96من عدد
مسافات اللع يف حَّي آن هذا الصنف من احلرفاء ل يــــــمثل سوى  % 8و عدم تطبيق الزايدة الس نوية يف
معلوم اإرساء سفينة مس تغةل مكطعم عامئ منذ آكرث من  9س نوات فضال عن جتاوز عدد قوارب الصيد الراس ية
بمليناء للعدد املنصوص بكرا رشوط لزمة ميناء القنطاوي وعدم اختاذ آي اإجراء محلل رشكة القنطاوي للادمات
البحرية املس تلزمة لورشة اإصالح السفن عىل خالص ادليون املتادلة بذمهتا والبالغة يف موىف س نة 51 : 2010
آ.د  ،ليتبَّي آيضا عدم فوترة و اس تاالص معالمي اإرساء السفن التابعة ملركز الغوص مبا قدره حوايل  54آ.د وعدم
اعءامد عقود الإرساء المنوذجية املعدة من قبل الرشكة وانتصاب عدد من الباعة عىل جزء من املكل املس تلزم دون
آن تعمل الرشكة عىل احلصول عىل موافقة الوزارة املعنية حىت يتس ىن لها توظيف مقابل الإشغال واس تاالصه
بعتبارها صاحبة لزمة ميناء القنطاوي.
وتبَّي غياب الأفافية يف بيع املقامس واملساكن الفردية املنجزة بتقس مي النخيل وعدم تقدمي  % 28من
املنتفعَّي مبقامس مطال اقتناء من بيهنم آفراد من عائةل رئيس امجلهورية الس بق وتبَّي آن "الرشكة" قبلت بتنازل
بعضهم كتابيا عن املقامس اخملصصة هلم لفائدة آشااص آخرين كام مت تسويغ شقتَّي لإبنة آخ الرئيس الس بق حولهتام
هذه الخرية اإىل شقة واحدة ذات طابقَّي دون ترخيص من "الرشكة".وقصد تسوية الوضعية ،بعت الرشكة اإىل
املتسوغة الأقتَّي مببلغ قدره  192آ.د وهو ما آدى اإىل حرمان الرشكة من مداخيل تقدر حبوايل  137آ.د.
بلإضافة اإىل عدم اس تاالص ما ختدل بذمة املأرتية بعنوان التسويغ وقدره  34,5آ.د.
ولوحظ آنه خالفا لحسام جمةل الهتيئة الرتابية والتعمري مسحت الرشكة مبقتىض شهادة ختصيص لفائدة وزارة
ادلاخلية بإقامة بناية ملركز المن عىل جزء من املنطقة اخلَّضاء التابعة لحد التقاس مي كام مكنت مالكة مقسم من
جزء من املنطقة اخلَّضاء رشعت املنتفعة يف بناء مسكن عليه.ومت تسويغ حمل لفائدة ادليوان الوطين للربيد منذ
س نة  1984مبعَّي كراء قدره  500د يف حَّي ضبطت وثيقة داخلية هذا املعلوم ما بَّي  14و  18آ.د س نواي.ومن
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هجة آخرى مل حترص الرشكة عىل تفعيل املنافسة يف اس تغالل  3مأوى مت وضعها عىل وجه الكراء منذ س نة
 2000لفائدة نقابة املالكَّي املأرتكَّي و مل تسع لتعديل معَّي كراء حمل مسوغ لفائدة ادليوان الوطين للصناعات
التقليدية.وكأف التقرير آيضا عن آمهية ادليون املتادلة جتاه الرشكة الفرعية املسوغة للمحالت التجارية واملقدرة
حبوايل  5م.د بلرمغ من اإقرار التخفيض يف معينات كراء احملالت بنس بة  % 50وذكل فضال عن عدم تكوين
مدخرات بعنوان مس تحقاهتا دلى "الرشكة الزنلية والس ياحية مبرىس القنطاوي" املقدرة حبوايل  5م.د ودلى
صاح حمالت جتارية بقمية  717آ.د و ودلى صاح مطعم .
ويف ما يتعلق بلترصف يف املمتلسات ،آشار التقرير اإىل آن اخملازن اليت متتلكها الرشكة وعددها  34خمزان يمت
اس تغالل آغلهبا دون مقابل من قبل الرشكة الزنلية والس ياحية مبرىس القنطاوي و نقابة املالكَّي بلرمغ من وجود
طلبات كراء آو رشاء يف شأهنا بلإضافة اإىل وجود رصيد بلغ يف شهر سبمترب  2011بـ  832آ.د خصص جملاهبة آشغال
اإهناء مرشوع النخيل مل تسع الرشكة لإعادة ترتيبه.
وبينت املتابعة اختاذ مجةل من التدابري متثلت بخلصوص يف الرتفيع يف بجم الاستامثرات املنجزة اإىل ما قميته 10,2
م.د والعمل عىل اس تقطاب املزيد من حرفاء القولف و امليناء و اإبرام عقد تأمَّي بلنس بة لسامل املرشوع املتعلق
بأشغال اإعادة هتيئة اندي القولف وتوس يعه والرشوع يف اإمضاء آذون الزتود املتعلقة بلصفقات آو الاستأارات بعـد
اإمتام فتح العروض و فرزها و آخذ القرار من طرف اللجنة ادلاخلية للصفقات آو جلنة الصفقات  ،عالوة عىل السعي
يف توس يع املنافسة لقتناء التجهزيات و املعدات اخلاصة مبلع القولف.وتوىل الرئيس املدير العام السابق للرشكة
تسديد مبلغ  3.750دينار لفائدة الرشكة الزنلية و الس ياحية مبرىس القنطاوي ومت اإقرار عرض مبلغ املنحة املس ندة
لعضاء جلنة التدقيق عىل اجللسات العامة الس نوية للرشكة و رصفها بعد املصادقة علهيا ورشعت الرشكة يف اإعداد
نصوص لضبط رشوط التسمية يف اخلطط الوظيفية  ،كام آ نقر جملس الإدارة متتيع املديرين التابعَّي للمقر حبصة شهرية
من البزنين قدرها  200لرتا يف انتظار اإدراج هذا الامتياز العيين بتفاقية املؤسسة.
وتسعى الرشكة من خالل حضور بعض الصالوانت اخملتصة يف ميدان القولف ملزيـد التعريف هبذا املنتوج و
اس تقطاب حرفاء من جنس يات آس يوية و آمريكية و ذكل بعقـد لقاءات معل مع واكلت السفار اليت تتعامل مع هذه
السواق  ،و مت اس تاالص معالمي اإرساء السفينة املس تغةل مكطعم عامئ اإىل غاية  2011/12/31وفوترة الزايدة الس نوية
بنس بة  %5كام مت رفع قضااي ضد القوارب الإضافية الراس ية بدون موج و اإصدار آحسام اس تعجاليه بخلروج يف
شأهنا مما آدى اإىل تقليص عدد قوارب الصيادين الراس ية.
ومن انحية آخرى ،مت حتديد الرصيد املتادل بذمة رشكة القنطاوي للادمات البحرية اإىل غاية 2012/12/31
مبا قدره  93آلف دينار ومتت جدوةل هذه ادليون واس تاالص جزء مهنا  57آلف دينار .ومعلت الرشكة عىل تدارك
الإخالل املتعلق بعدم فوترة واس تاالص معالمي اإرساء السفن التابعة ملركز الغوص ببالتفاوض مع املتسوغ كام رشعت
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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
العقاري الإعالن عرب الصحف عىل معلية البيـع بملزاد مع حتديد سعر الافتتاح و التفويت لعارض السعر الفضـل ومتت
اإعـادة بيع املقسمـات اليت مت التنازل عهنا بلمثـان احملينة و احملددة مـن طرف الإدارة العامة مع مراجعة آسعار البيع
سنـويـا بزايدة  %10والتفويت يف بعض املقامس اليت مت وضعها عىل ذمة رئيس امجلهورية السابق سنيت  2011و
 2012بلسعار املعمـــــــول هبا و احملينة وتسجيل البعض الخـر مبخزون الرشكة.
ومت اختاذ اإجراءات لتحسَّي اس تغالل احملالت عن طريق تعديل سعر كراهئا آو التفكري يف التفويت فهيا وقامت
الرشكة الزنلية بتسديد مبلغ  1,5م د من ادليون املتادلة بذمهتا لفائدة رشكة سوسة الأاملية .كام مت اس تاالص جزء
هام من ادليون املتادلة بذمة صاح احملالت الثالثة يف انتظار اس تاالص مبلغ فوائد التأخري وكذكل الأأن بلنس بة
اإىل ادليون املتادلة بذمة صاح مطعم.ويف اإطار تسوية وضعية اخملازن تعهدت الرشكة بوضع اخملازن املس تغةل من
طرف الرشكة الزنلية عىل ذمهتا و مت التفويت يف البعض مهنا لفائدة ماليك الأقـق و احملالت التجارية و تسويغ الفضاء
املس تغل من طرف نقابة املالكَّي املأرتكَّي لفائدة هذه الخرية وتعزتم الرشكة القيام بعملية جرد لبقية اخملازن بلتنس يق
مع اإدارة امللكية املأرتكة لتحديد اخملازن الراجعة لها واخملازن ذات امللكية املأرتكة بلإضافة اإىل الرشوع يف اإجناز
التقس مي الفقي والعمودي للمحطة الس ياحية مبرىس القنطاوي مبا س ميكن من حترير حمارض التسلمي وتسوية آرصدة
املدخرات.
ولس ـ تكامل جمهــود الإصــالح والت ـدارك دعــت اإىل مواصــةل املســاعي قصــد ا إلرساع يف نســق اإجنــاز بــرانمج
الاستامثرات والرتفيع يف نتاجئ الاس تغالل ودعـت كـذكل اإىل حتديـد املسـؤوليات خبصـوص الإخـاللت املسـجةل عـىل
مس توى اإجناز اجملمع السـكين بلنـادي البحـري و اإجنـاز آشـغال اإعـادة هتيئـة اندي القولـف وتوسـ يعه وكـذكل يف جمـال
الرشاءات مؤكدة عىل رضورة احرتام الرتاتي اجلاري هبا العمل.كام آوصت الهيئة مبدها مبا يفيـد اسـ تاالص بيق املبلـغ
املتادل بذمة الرئيس املدير العـام السـابق ومبصـادقة اجللسـة العامـة عـىل لطـة ضـبط ورصف املـنح لفائـدة العـوان
ومبواصـةل املسـاعي قصـد اس تصـدار وتفعيـل النصــوص املتعلقـة بضـبط رشوط التسـمية يف اخلطـط الوظيفيـة الــيت مت
اإعدادها و بتحيَّي النظـام السـايس لعـوان الرشـكة واحلصـول عـىل موافقـة سـلطة ا إلرشاف واملصـاحل املعنيـة برئاسـة
احلكومة قبل تفعيل قرار اإس ناد حصص وقود شهرية لفائدة آعوان املقر مع اإفادهتا مبا مت خبصـوص الوضـعيات السـابقة
واليت تعترب خمالفة للرتاتي اجلاري هبا العمل.
كام شدندت الهيئـة عـىل رضورة اسـرتجاع قميـة النفقـات املنجـزة لفائـدة الغـري وتفـادي مثـل هـذا الترصـف يف
املس تقبل و اس تاالص بيق املبالغ املتادلة بذمة رشكة القنطاوي للادمات البحرية والتقيد بللزتامات املضـمنة بلعقـد
وكذكل اس تاالص املداخيل اليت فرطت فهيا الرشكة بعنوان الزايدة الس نوية يف معالمي اإرساء السفينة املس تغةل مكطعـم
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عامئ واملقدرة بـ  19آ.د ومواصـةل املسـاعي للتقيـد بعـدد القـوارب الراسـ ية املنصـوص عليـه بكـرا الرشـوط و مـدها
مبعطيات حول تطوير مداخيل وحدة القولف.
وطلبت الهيئة من الرشكة حتديد مسؤولية الشااص املتس ببَّي يف الَّضر الناجت عن عدم فوترة و اس تاالص
معالمي اإرساء السفن التابعة ملركز الغوص واسرتجاع املبالغ املفرتض اس تاالصها هبذا العنوان و موافاهتا بنتاجئ املساعي
املتعلقة بدراسة الإمسانية القانونية لس تاالص معالمي الانتصاب من الباعة لفائدهتا عوضا عن امللكية املأرتكة .ودعت
آيضا اإىل حتديد املسؤوليات خبصوص التجاوزات املتعلقة بتنازل بعض آفراد عائةل رئيس امجلهورية الس بق كتابيا عن
املقامس اخملصصة هلم لفائدة آشااص آخرين وكذكل خبصوص الإخاللت املتعلقة بعملية البيع اليت متت عىل سبيل
التسوية ودون اس تاالص ما ختدل بذمة املأرتية بعنوان التسويغ مع الإفادة مبأل القضية املرفوعة يف الغرض.
ولنئ سلت الهيئة مساعي الرشكة لس تاالص جزء من ديوهنا ورشوعها يف اختاذ التدابري الَّضورية لتطوير
مداخيلها بعنوان اس تغالل احملالت و تسوية آرصدة املدخرات ،فقد آكدت عىل مواصةل اجلهود قصد تسوية هذه
الوضعيات ومدها بلنتاجئ اليت سيمت التوصل اإلهيا لحقا.
آما عىل مس توى رشكة "رآ الرمةل" ،ويه رشكة مصادرة تعمل يف جمال التمنية الس ياحية والبعث العقاري
،فقد آشار تقرير الرقابة املنجز بأأهنا اإىل اس تصدار آمر يف تغيري صبغة قطعة آرض فالحية جبربة اإىل آرض صاحلة
لالس تغالل يف اجملال الرتفهييي والس يايح دون احرتام الرتاتي والرشوط املنظمة لهذه العملية من ذكل غياب املوافقة
الرصحية للواكةل الوطنية محلاية وهتيئة الرشيط الساحيل وتصنيف هذه الرض مضن املناطق الرطبة ذات آمهية عاملية
وفق التفاقية ادلولية "رمسار" بلإضافة اإىل اعتبار منطقة "رآ الرمةل" منطقة ذات خصائص طبيعية ممتزية تأك
منظومة بيئية هأة وآن مسافة الرتاجع احملجر فهيا البناء تعادل  100م انطالقا من حدود املكل العمويم البحري معال
مبقتضيات الفصل  25من جمةل الهتيئة الرتابية والتعمري .وقد حـ نملت مسؤولية هذه التجاوزات اإىل وزيرين سابقَّي
ومسؤول سابق عن اإحدى املؤسسات العمومية.
كام كأف التقرير عن عديد التجاوزات عىل مس توى اإجراءات ومراحل اإس ناد الرشكة التونس ية للبنك قرضا
لفائدة رشكة"رآ الرمةل" بقمية  12,6مليون دينار لمتويل اقتناء العقار املزمع اس تغالهل لإقامة مرشوع س يايح مندمج
متثل آمهها يف اإس ناد القرض دون توفر تقرير اختبار معد من البنك آو بطل منه والاعءامد عىل تقرير آعده خبري
قامت الرشكة بختياره و حتويل مبلغ القرض لفائدة البائع قبل مد البنك مبا يفيد ترس مي الرهن الاختياري من ادلرجة
الوىل لفائدته فضال عن عدم اختاذ البنك آية اإجراءات قصد اس تاالص القساط اليت حل آجل دفعها والتساهل مع
الرشكة املدينة من خالل اإبرام عقود تمكيلية تتعلق بإدماج الفوائض التعاقدية.وحــ نملت مسؤولية هذه الإخاللت اليت
تندرج حتت طائةل الفصل  96من اجملةل اجلنائية اإىل عدد من املسؤولَّي السابقَّي بلبنك.
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ومبناس بة املتابعة الوىل لهذا التقرير،اطلعت الهيئة عىل اختاذ عدد من الإجراءات متثلت يف تعيَّي مترصف
قضايئ ل إالرشاف عىل الرشكة وإاحاةل نساة من التقرير اإىل امللكف العام لزناعات ادلوةل وإاصدار المر عدد 2957
لس نة  2013مؤرخ يف  10جويلية  2013املتعلق بإلغاء المر اذلي مت مبوجبه تغيري صلوحية قطعة الرض املزمع اجناز
املرشوع علهيا.وتبَّي للهيئة آن الرشكة التونس ية للبنك مل تبادر بختاذ الإجراءات الالزمة عىل مس توى الرقابة ادلاخلية
فامي يتعلق إبس ناد القروض واس تاالصها ومل تتاذ اإجراءات ضد املسؤولَّي عن التجاوزات املأار اإلهيا آعاله.
ولس تكامل جمهود الإصالح ،دعت الهيئة مصاحل الرشكة التونس ية للبنك اإىل مزيد تنظمي معلية اإس ناد القروض
وخاصة الهامة مهنا وذكل حفاظا عىل مصاحل البنك من انحية وقصد توحيد اإجراءات التعامل مع احلرفاء من انحية
آخرى وإاىل اختاذ الإجراءات الالزمة خبصوص املسؤولَّي املتدخلَّي يف اإس ناد القرض املأار اإليه بلتقرير و مزيد
حتصَّي البنك من اخملاطر بوضع الإجراءات الَّضورية عىل مس توى الرقابة ادلاخلية مع التأكيد عىل اس تاالص
مس تحقاته مع الخذ بعَّي الاعتبار المر عدد  2997لس نة  2013املتعلق بإلغاء تغيري صيغة الرض فضال عن رضورة
اختاذ الإجراءات ضد املسؤولَّي اذلين ثبتت مسؤوليهتم يف التقصري يف اس تاالص مس تحقات البنك يف الإبن.
كام متت دعوة هيئة الرقابة العامة لمالك ادلوةل ملتابعة امللف عىل مس توى امللكف العام لزناعات ادلوةل وإافادة
الهيئة بلنتاجئ اليت يمت التوصل اإلهيا لحقا.

نتاجئ املتابعة الثانية:
مشلت املتابعة الثانية تقرير التفقدية العامة لوزارة الس ياحة خبصوص بعض آوجه الترصف يف املندوبية اجلهوية
للس ياحة بتوزر مثلام يربزه اجلدول التايل:
نتاجئ املتابعة الثانية

املتابعة الوىل
عدد النقائص

عدد التوصيات املقدمة يف

عدد التوصيات

عدد التوصيات

عدد التوصيات

نس بة الإصالح %

املس تخرجة

ضوء املتابعة الوىل

املتبقية من

املنجزة خالل

املتبقية للمتابعة

خالل هذه املتابعة

املتابعة السابقة

هذه املتابعة

موضوع التقرير

العدد امجليل
للنقائص اليت مت
تداركها

قرار جملس
النس بة امجللية

الهيئة

لالإصالح

املندوبية اجلهوية للس ياحة
بتوزر

20

10

10

4
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وآظهرت نتاجئ متابعة هذا التقرير بخلصوص ضبط الهيلكة اخلاصة بملندوبيات اجلهوية للس ياحة مبقتىض المر
عدد  1962املؤرخ يف  05جويلية  2010وإاعداد جدول يضم قامئة املأاريع املنصوص علهيا بدلفرت احملاس ب اخملصص
حلساب حامية املواقع الثرية منذ س نة  1987والاعءامدات واملقررات املتعلقة هبا .و نمت اإعداد جذاذة ملتابعة اإجناز املأاريع
املموةل من حساب حامية املواقع الس ياحية وتعمميها عىل املندوبيات اجلهوية مع التأكيد عىل احرتام قواعد الترصف يف
املزيانية وعىل رضورة خمت اكفة املأاريع املنجزة بلإضافة اإىل تطوير منظومة جديدة لإحصائيات الوافدين والليايل املقضاة
حس اجلنس يات و تركزيها بك املندوبيات والرشوع يف اس تغاللها.
ونظرا لتواصل هجود ُك من املندوبية وادليوان الوطين التونيس للس ياحة قصد تنفيذ برانمج الإصالح فقد مت
اإقرار مواصةل متابعة هذا التقرير مع التأكيد عىل رضورة ترسيع نسق الاجناز واختاذ الإجراءات الالزمة لس تكامل
الإصالحات املس توجبة.

نتاجئ املتابعة اخلامسة:
يلخص اجلدول التايل نتاجئ املتابعة اخلامسة لتقرير التفقدية العامة لوزارة الس ياحة حول بعض آوجه الترصف
برشكة الرتفيه الس يايح:
نتاجئ املتابعة اخلامسة

املتابعة الوىل
عدد النقائص

عدد التوصيات

عدد التوصيات

عدد التوصيات

عدد التوصيات

نس بة الإصالح %

املس تخرجة

املقدمة يف ضوء

املتبقية من

املنجزة خالل

املتبقية للمتابعة

خالل هذه املتابعة

املتابعة الوىل

املتابعة السابقة

هذه املتابعة

موضوع التقرير

الترصف يف رشكة الرتفيه
الس يايح

32

13

4

3

العدد امجليل

1

℅75

للنقائص اليت مت

النس بة امجللية

تداركها

ل إالصالح

31

℅97

قرار جملس الهيئة

اإهناء املتابعة

وجتدر الإشارة اإىل آنه مت عىل اإثر املتابعة الرابعة للملف وبقرتاح من الهيئة وموافقة جملسها عقد جلسة مع ممثلَّي
عن رشكة الرتفيه الس يايح آفضت اإىل تعهد املسؤولَّي بحلرص عىل اس تكامل معلية ا إلصالح بلتنس يق مع مصاحل
وزارة ا إلرشاف.
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وبينت املتابعة اخلامسة اسرتجاع املبلغ املتادل بذمة املدير العام السابق وتقدم الرشكة لك من وزارة ا إلرشاف
ووزارة املالية مبقرتح لتسوية وضعيهتا املالية يمتثل يف متكيهنا من مبلغ  930آد مكنح توازن يمت رصفها عىل مراحل  ،كام
حصل التعهد بتنظمي الترصف وإاعداد آدةل الإجراءات بعد تسوية تلمك الوضعية.
وقد آ نقر جملس الهيئة اإهناء متابعة هذا امللف مع دعوة الإدارة العامة اإىل مزيد احلرص عىل تسوية وضعية الرشكة
بلتنس يق مع وزارة ا إلرشاف وتلكيف التفقدية العامة لوزارة الس ياحة مبواصةل التأكد من اس تكامل التدابري املرشوع يف
تنفيذها وإافادة الهيئة بنتاجئ ذكل لحقا.

 .18كتابة ادلوةل للتمنية والتعاون ادلويل
نتاجئ املتابعة الوىل:
انهتت دراسة تقرير هيئة الرقابة العامة للاملية حول للمصاحل العمومية حول التفقد املعمق خملتلف آوجه الترصف
لواكةل الهنوض بلستامثر اخلاريج اإىل النتاجئ املبينة بجلدول التايل:
نس بة الإصالح

عدد النقائص اليت

موضوع التقرير

واكةل الهنوض بلستامثر اخلاريج

عدد النقائص اليت مت تقدمي

عدد النقائص
مت تداركها

املس تخرجة

45

والتدارك

توصيات بأأهنا

27

18

℅60

وآبرز التقرير مجةل من النقائص تعلقت بجلوان التنظميية ونظام املعلومات بلترصف املايل واحملاس ب وبلترصف
يف املوارد البرشية والرشاءات والصفقات وبنأاط اس تقطاب الاستامثر اخلاريج.
ومكنن تقيمي اجلوان التنظميية ونظام املعلومات بلواكةل من معاينة عديد الأغورات هبيلكها التنظميي بلغت
حوايل  %50وإادخال حتويرات جزئية عىل التنظمي الفعيل للعمل بلإدارات القطاعية عىل حنو خمالف ملا هو منصوص
عليه بلهيك التنظميي وافتقار الواكةل اإىل دليل اإجراءات موحد وشامل خملتلف آوجه الترصف وإاىل وقانون اإطار وعدم
وجود جذاذات وظائف بلإضافة اإىل عدم عرض التسميات يف اخلطط الوظيفية وبرانمج الانتداب الس نوي عىل
آنظار جملس املؤسسة وعدم اإدراج متابعة تقارير مراجع احلسابت وتقارير هياُك التدقيق ادلاخلية واخلارجية كنقاط
قارة جبدول آعامهل.وتبَّي عدم اإفراد وظيفة مراقبة الترصف هبيك مس تقل اتبع مبارشة ل إالدارة العامة صل الهيك
التنظــــميي و اإس نادها اإىل وحدة التدقيق ومراقبة الترصف فضال عن اقتصار الوحدة املذكورة عىل مراقبة تنفيذ مزيانية
الواكةل والإجراءات املتعلقة به دون غريها .
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ولوحظ آيضا عدم اجءامع اللجنة الاستأارية دلمع وتطوير الاستامثر اخلاريج سوى مرتَّي فقط منذ اإحداهثا
س نة  1996ونقص املوارد البرشية املوضوعة عىل ذمة وحدة التنظمي والربجمة والإعالمية وعدم اس تغالل التطبيقة
املتعلقة بلترصف يف خمزون الوسائط الإشهارية  ،عالوة عىل عدم توفر دليل اس تعامل تطبيقة خالص العوان
وحمدودية جمالت الترصف اليت تغطهيا وترس مي مبالغ املنح الراجعة للعوان بطريقة غري مطابقة ملا هو منصوص عليه
بلنظام السايس اخلاص بأعوان الواكةل.
آما عىل مس توى الترصف املايل واحملاس ب،فقد آشار التقرير اإىل عدم استأارة الإدارات الفنية املعنية بلرتوجي
العام والقطاعي عند اإعداد مرشوع املزيانية وعدم عرض هذا املرشوع عىل آنظار جملس املؤسسة وآيضا عدم تضمنه
التقديرات اخلاصة بملوارد اذلاتية املتوقعة بعنوان عائدات الاستأهار املتأتية من تنظمي منتدى قرطاج لالستامثر و عدم
تأشري امللكف مبتابعة تنفيذ املزيانية عىل آذون الزتود وعدم مسك بطاقات متابعة تنفيذ مزيانية ُك اإدارة بلإضافة اإىل
عدم متابعة تقدم تنفيذ مزيانيات املمثليات بخلارج وضعف نس بة اس هتالك مزيانية الاستامثر بلواكةل.وتبَّي عدم حتيَّي
دفرت جرد ممتلسات الواكةل وعدم ضبط لكفة التطبيقة الإعالمية ( )FIPANETوعدم قيدها مضن الصول غري املادية
حلساي
وآيضا عدم تنصيص التفاقية املربمة مع الواكةل التونس ية للتعاون الفين عىل اإجراءات دورية لإجناز مقاربة
ْ
الواكلتَّي والواثئق احملاسبية املــــتعلقة بصيانة املقر املأرتك بيهنام  .واتضح عدم القيام بلإجراءات الَّضورية لسرتجاع
املبلغ املرمس حبسابت الواكةل بعنوان الكفاةل املدفوعة ملاكل املبىن املسوغ مكقر ملمثليهتا بأ يساغو رمغ اإغالق املمثلية
املذكورة يف موىف س نة .2005كام لوحظ عدم تلكيف هيك مبراقبة النفقات املنجزة من قبل املمثليات بخلارج للتحقق
من مطابقهتا للرتاتي والإجراءات املعمتدة يف اجملال وعدم تضمَّي الإجراءات مبذكرة معل بلإضافة اإىل اإبرام مكتب
الواكةل بباريس وروما عقدين مع مكت مساعدة يف احملاس بة ومكت حماماة للتعهد ببعض املهام الإدارية واملالية يف
حَّي آن هذه النأطة تندرج مضن املهام املوكوةل ملمثيل الواكةل بخلارج طبقا ملقتضيات المر عدد  1227لس نة 2000
املتعلق بضبط هيلكها التنظميي.
وخبصوص الترصف يف املوارد البرشية ،تبَّي اختاذ مجيع قرارات التدرج من طرف الإدارة العامة دون آخذ رآي
اللجنة الإدارية املتناصفة واعءامد تقس مي للسالك غري منصوص عليه بلنظام السايس و اإجراء الرتقيات عن طريق
التسمية املبارشة بلختيار فضال عن تكوين جلنة صل الواكةل للقيام بإعادة التصنيف دون ترشيك سلطة ا إلرشاف
ومراق ادلوةل ويعد هذا الإجراء مبثابة القيام بنتدابت جديدة وتسمية ممثيل الواكةل بخلارج يف خطط وظيفية غري
موجودة بلهيك التنظميي.ولوحظ ضعف مس توى تأجري العوان ونقائص يف احتساب منحة الأهر الثالث عرش ويف
حتديد سقف منحة الإنتاج الس نوية املعمتد فعليا وسلت نقائص عىل مس توى الترصف يف الصندوق الاجءامعي تتعلق
خاصة بتحيَّي واس تكامل الواثئق املضمنة مبلفات املنتفعَّي بلقروض و اإعداد مزيانيات تقديرية س نوية  .ولوحظ متكَّي
عون من خطط وظيفية يف ثالث مناس بات عىل الرمغ من وجوده يف حاةل اإحلاق دلى وزارة التمنية والتعاون وتويل
الواكةل تسديد املرت واملنح و املساهامت بعنوان التغطية الاجءامعية لفائدته وذكل طيةل الفرتة املمتدة من اترخي
الإحلاق يف  1نومفرب 1999اإىل غاية 1جانفي .2005
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وشاب الترصف يف الرشاءات والصفقات مجةل من النقائص اليت تعلقت بخلصوص بعدم تضمن دليل
الإجراءات لطرق الإعالن عن الاستأارات و الجال املعمتدة عىل مس توى الرد وفتح العروض وفرزها وبتعيَّي
املدقق ادلاخيل للواكةل صل اللجنة القارة للرشاءات وهو ما يتناىف واملعايري املعمتدة يف جمال الرقابة ادلاخلية فضال عن
عدم جتميع خمتلف الواثئق املكونة للطلبيات مضن ملف واحد حيفظ دلى مصلحة املعدات والزتود والصفقات مثلام جاء
بدلليل املذكور.كام لوحظ حتمل الواكةل خالل الفرتة ٍ 2008-2005
لنفقات بعنوان رشاءات آجنزت لفائدة وزارة التمنية
والتعاون ادلويل وجلوهئا اإىل تنظمي استأارات منفصةل لتسديد حاجياهتا بلرمغ من وجود مرشوع صفقة يف الغرض
وذكل بسب التأخري املسجل عىل مس توى الإعالن عن طل العروض وإابرام الصفقة بلإضافة اإىل التعامل مبارشة مع
اإحدى الرشاكت لتصممي حمفظات لفائدة منتدى قرطاج لالستامثر دورة  2007وعدم اختاذ التدابري الكفيةل بتوس يع
قاعدة املنافسة يف اإطار طل العروض خبصوص صياغة وإاجناز وسائل تروجيية مكتوبة ومرئية .
وكأف تقيمي نأاط اس تقطاب الاستامثر اخلاريج عن عدم تفعيل اللجنة الاستأارية دلمع وتطوير الاستامثر
اخلاريج واجمللس الوطين للهنوض بلستامثر اخلاريج واقتصار برامج النأاط الس نوية اليت يمت عرضها عىل آنظار جملس
املؤسسة عىل آم التظاهرات والنأطة الرتوجيية املزمع اإجنازها وعدم ضبط آجال قصوى لتقدمي مسات الواكةل بخلارج
مقرتحاهتا حول هذه النأطة  ،اإضافة اإىل وجود اختالفات بَّي حمتوى الربامج الس نوية لنأاط الواكةل ومضمون عقد
الهداف تتعلق خاصة بعدد النأطة و التصالت الواج حتقيقها.ومل تتوفق الواكةل يف اس تقطاب استامثرات يف جمايل
الفالحة والس ياحة وركزت يف املقابل عىل اس تقطاب الاستامثرات الجنبية يف القطاع الصناعي وتبَّي حمدودية الإطار
البرشي اذلي يتوىل هممة التصال بملستمثرين املأاركَّي يف املعارض مقارنة بعدد املس هتدفَّي بلإضافة اإىل عدم وضع
معايري واحضة ودقيقة لفتح املمثليات بخلارج وغلقها بلتنس يق مع سلطة ا إلرشاف .
وآبرزت نتاجئ املتابعة توصل الواكةل اإىل تدارك بعض النقائص التنظميية وذكل بخلصوص عرب عرض املزيانية
التقديرية عىل آنظار جملس املؤسسة وإادراج تقارير مراجع احلسابت وهياُك التدقيق ادلاخلية واخلارجية والتسميات يف
اخلطط الوظيفية وبرانمج الانتداب الس نوي كنقاط قارة جبدول آعاملها بلإضافة اإىل الفصل بَّي همام التدقيق ادلاخيل
ومراقبة الترصف ،مع التعهد بلعمل مبناس بة مراجعة الهيك التنظميي عىل الفصل بَّي الوحدتَّي  .ومت تدعمي وحدة
التنظمي والربجمة والإعالمية بإطار متعاقد بداية من س نة  2011والرشوع مبناس بة اإعداد مرشوع مزيانية س نة 2014
يف استأارة اكفة الإدارات املعنية مع اإدراج مداخيل الاستأهار املتأتية من تنظمي ملتقى تونس لالستامثر مضن
مرشوع املزيانية وعرضه عىل آنظار جملس املؤسسة طبق للرتاتي اجلاري هبا العمل.ومت ضبط حاجيات املسات
بخلارج بلعءامد عىل برامج العمل الس نوية اليت تمت املصادقة علهيا من طرف جملس املؤسسة يف هناية ُك س نة و
التعهد بلعمل عىل اإرساء متابعة تنفيذ برانمج النأاط لك ثالثية ومدى تقدم اس هتالك الاعءامدات اخملصصـــــــــة هل و
توحيد طرق الترصف يف اخلزينة مجليع املمثليات بخلارج وذكل عرب اس تصدار مذكرة معل تضبط املبلغ القىص للنفقة
وتقر اعءامد نفس القمية القصوى للتس بقة املفتوحة بخلزينة.وتعمل الواكةل عىل عرض جداول التدرج العادي عىل اللجنة
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الإدارية املتناصفة والتايل عن اعءامد تقس مي السالك عند اإعداد قامئات التدرج كام مت التوصل اإىل تسوية ُك
الإشساليات العالقة خبصوص التصنيف عرب تنظمي مناظرات يف الغرض وذكل بترشيك سلطة ا إلرشاف ومراق ادلوةل
وتسوية بعض الوضعيات العالقة قصد مالمئهتا مع املهام املوكوةل فعليا للعوان وإالغاء اكفة التسميات ملمثيل الواكةل
بخلارج مع التعهد بتسوية بقية الوضعيات عند مراجعة الهيك التنظميي للواكةل.
كام حرصت الواكةل عىل ضامن حضور مجيع آعضاء اللجنة يف جلساهتا بصفة منتظمة وإامتام مجيع ملفات
القروض للعوان املنتفعَّي وحتييهنا وتعهدت بإعداد مزيانية تقديرية للصندوق الاجءامعي وعرضها عىل آنظار جملس
املؤسسة مع العمل عىل متابعة ُك ملفات الإحلاق يف اإبهنا.كام مت تكوين جلنة رشاءات داخلية س نة  2012ل تضم يف
عضويهتا املدقق ادلاخيل والعمل عىل اإحاةل اكفة الطلبيات اإىل وحدة مراقبة الترصف قصد التأشري علهيا قبل اجنازها
وجتميع خمتلف الواثئق املكونة للطلبيات مضن ملف واحد.
و تولت الواكةل اإبرام صفقات س نوية مت من خاللها حتديد وضبط اكفة احلاجيات بصفة مس بقة مع التوصل اإىل
التقليص يف آجال الإبرام وإاجراء مراجعة شامةل جملةل تأجيع الاستامثر واقرتاح اإنأاء هيئة عليا لالستامثر تعىن بك
جوان الهنوض بلستامثر اخلاريج مع التعهد بلتنس يق مع سلطة ا إلرشاف قصد حتيَّي تركيبة اللجنة الاستأارية دلمع
وتطوير الاستامثر.ومت انتداب همند اختصاص اإحصاء قصد حتليل املعطيات الإحصائية وتوزيعها حس القطاعات
اثن و الرشوع بداية من س نة
والنأطة حبساب ُك دوةل وتدعمي املسات املوجودة بك من اإيطاليا وفرنسا ب ٍ
إطار ٍ
 2013يف تصنيف املعارض والصالوانت املس هتدفة مع الالزتام مبقتضيات منظومة اجلودة فامي يتعلق بإعداد تقارير تقيمي
النأطة الرتوجيية.
ولس تكامل جمهود الإصالح دعت الهيئة بخلصوص اإىل مواصةل اجلهود لسد ما تبقى من شغورات ومراجعة
الهيك التنظميي وضامن مالمئته حلاجيات املؤسسة و وضع دليل اإجراءات والعمل عىل حتديد املهام املوكوةل للعوان
امللكفَّي بخلطط الوظيفية عند مراجعة الهيك التنظميي و تدارك النقص املتعلق بدورية اجءامعات اللجنة الاستأارية
دلمع وتطوير الاستامثر اخلاريج وموافاهتا مبا مت تسجيل من نتاجئ خبصوص تكوين الهيئة العليا لالستامثر ومواصةل اجلهود
بغرض تركزي نظام معلومات مع موافاة الهيئة مبا آجنز يف الغرض.كام آوصت الهيئة بوضع دليل اس تعامل تطبيقة خالص
العوان وجتاوز النقص املتعلق مبحدودية جمالت الترصف اليت تغطهيا ومبواصةل املساعي بغرض دمع املوارد اذلاتية
والبحث عن مصادر متويلية جديدة و دمع نأاط متابعة تنفيذ املزيانية مع ِمدها مبا نمت اإقراره من تدابري يف خصوص
موافاة املرشفَّي عىل خمتلف الإدارات جبداول مقارنة بَّي التقديرات والاجنازات لتربير الفوارق املسجةل و متابعة تقدم
تنفيذ مزيانيات املمثليات بخلارج وعرض املقرتحات اخلاصة بلرتفيع يف الاعءامدات اخملصصة لبعض فصول املزيانية عىل
آنظار جملس املؤسسة دلراس هتا بلإضافة اإىل ِمدها مبا يفيد تعليل الفوارق اليت مت اس تنتاهجا وحتيَّي التفاقية املربمة مع
الواكةل التونس ية للتعاون الفين يف خصوص تنظمي صيانة املقر املوحد للواكلتَّي واسرتجاع املبلغ املرمس حبسابت الواكةل
بعنوان الكفاةل املدفوعة ملاكل املبىن املسوغ مكقر ملمثليهتا بأ يساغو.
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وآكدت الهيئة عىل رضورة اإجياد صيغ مالمئة لتدارك النقائص املمتثةل يف اإبرام مكتب الواكةل بباريس وروما
عقدين للتعهد ببعض املهام الإدارية واملالية والرجوع اإن آمكن اإىل الصيغ املعمتدة من قبل ممثليات الواكةل الخرى يف
تأميهنا للمهام املذكورة و اس تكامل مراحل حتيَّي دليل ا إلجراءات اخلاص بلرشاءات و خمت الصفقة الإطارية ومدها مبا
يس تجد خبصوص املصادقة عىل مرشوع النظام السايس مع الخذ بعَّي الاعتبار حتسَّي مس توى تأجري آعوان
وإاطارات الواكةل ودعت اإىل مزيد العمل عىل حتقيق التطابق بَّي عقود الهداف والتوهجات العامة لدلوةل من هجة
وبرامج معلها الس نوي مع العقود املذكورة من هجة آخرى ومواصةل اجلهود لس تقطاب الاستامثرات يف قطاعي الفالحة
والس ياحة ووضع معايري جديدة لفتح املمثليات واملصادقة علهيا من قبل سلطة ا إلرشاف.

نتاجئ املتابعة الثالثة:
تولت الهيئة املتابعة الثالثة لتقرير هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حول املعهد التونيس للقدرة التنافس ية
وادلراسات المكية مثلام يربزه اجلدول التايل:
نتاجئ املتابعة الثالثة

املتابعة الوىل

عدد النقائص

موضوع التقرير

عدد التوصيات

عدد التوصيات

عدد التوصيات

عدد التوصيات

نس بة الإصالح %

املقدمة يف ضوء

املتبقية من

املنجزة خالل

املتبقية للمتابعة

خالل هذه املتابعة

املتابعة الوىل

املتابعة السابقة

هذه املتابعة

العدد امجليل
للنقائص اليت مت

املس تخرجة

تداركها

قرار جملس
النس بة امجللية

الهيئة

لالإصالح

املعهد التونيس للقدرة التنافس ية
وادلراسات المكية

62

35

6

21

15

℅29

47

℅76

مواصةل
املتابعة

وقد آبرزت املتابعة تفعيل اجمللس العلمي وهيئة املديرين وجلنة القراءة والسعي اإىل مزيد احرتام دورية اجءامعاهتا
وإاحداث خلية خاصة مبراقبة الترصف وتفعيل دور خلية التدقيق ادلاخيل وانتداب تقين سايم يف الصيانة الصناعية
ملكف مبلف الطاقة.وتواصل اإجناز آغل التوصيات اإذ وقع حتيَّي تركيبة جلنة املكتبة امللكفة بتطوير الرصيد الواثئقي
للمعهد والتعهد بتفعيل دورها ويسعى املعهد اإىل حتيَّي دليل الإجراءات وإادخاهل حزي التنفيذ بإحسام الإجراءات املنظمة
لنأاط دائرة ادلراسات وتدارك النقائص املسجةل ويعمل عىل اس تكامل تركزي منظومة الترصف يف قواعد البياانت
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واس تغاللها بصفة مندجمة.كام رشع املعهد يف اإرساء نظام تبادل املعطيات بَّي مصاحله واملؤسسات املزنةل بملعهد الوطين
ل إالحصاء وتعهد بإعداد دليل اإجراءات يضبط معليات املسح ِ
وحيدد الجال املتعلقة مبراحل الإجناز وكيفية اإعداد التقارير
وحتديد همام ومسؤوليات مجيع املتدخلــــَّي و بتجديد الأ بكة الكهربئية قصد الضغط عىل اس هتالك الطاقة  .ومتت
برجمة اإصالح الأ بكة املائية وتركزي العدادت الثانوية وجتهزيات الاقتصاد يف املاء وتركزي تطبيقة خاصة مبتابعة اس هتالك
الهاتف وضعت يف طور الاس تعامل التجريب.
ويبقى املعهد مدعوا اإىل اس تكامل اإجناز التوصيات اليت رشع يف جتس ميها و اإىل وضع برانمج لتفعيل دوره يف
اإعداد ادلراسات لفائدة خمتلف املصاحل العمومية واخلاصة وإاجياد آليات تواصل اإضافية مع الهياُك والهيئات املهنية املعنية
بعمليات املسح.

 .19كتابة ادلوةل لمالك ادلوةل والأؤون العقارية
نتاجئ املتابعة الرابعة:
مشلت املتابعة الرابعة تقرير هيئة الرقابة العامة لمالك ادلوةل والأؤون العقارية حول الترصف يف اإدارة الأؤون
الإدارية واملالية بإدارة امللكية العقارية مثلام يتبَّي من اجلدول التايل:
نتاجئ املتابعة الرابعة

املتابعة الوىل

عدد النقائص
موضوع التقرير

الترصف يف الأؤون الإدارية
واملالية بإدارة امللكية العقارية

عدد التوصيات

عدد التوصيات

عدد التوصيات

عدد

نس بة الإصالح %

املقدمة يف ضوء

املتبقية من املتابعة

املنجزة خالل

التوصيات

خالل هذه املتابعة

املتابعة الوىل

السابقة

هذه املتابعة

املتبقية

املس تخرجة

53

العدد امجليل

للمتابعة

11

11

2

9

℅18

قرار جملس

للنقائص اليت مت

النس بة امجللية

تداركها

لالإصالح

44

℅83

الهيئة

مواصةل
املتابعة

وآبرزت نتاجئ املتابعة حتيَّي املعطيات املتعلقة بوظيفة حفظ السجالت بدليل الإجراءات واملصادقة الهنائية
عىل نتاجئ اجلرد وتفعيل العمل بملنظومة الوطنية للترصف بملنقولت.
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ويف املقابل متثلت آم التدابري املتاذة بأأن التوصيات املتبقية يف اإعداد مرشوع آويل ملنظومة الترصف يف
واكةل ادلفوعات والرشوع يف جتربهتا والتقدم يف اإجناز املنظومة الأامةل ملعاجلة البياانت الإدارية واملالية والسعي اإىل
اس تخراج رموز الرتقمي اللية وإالصاقها عىل املعدات يف خمتلف املقرات التابعة ل إالدارة  .وتعهندت الإدارة بتوفري بطاقات
جرد خاصة بك حمل عند الرشوع يف وضع ملصقات رموز الرتقمي اللية عىل املعدات .كام مت اسرتجاع بعض املبالغ
املدفوعة بدون موج بعنوان منح تنقل .وتواصلت املساعي قصد اسرتجاع بقية املبالغ واس تكامل اإجناز الشغال
املتعلقة بقسط الهندسة املدنية املتعلق بتوسعة وهتيئة مقر الإدارة اجلهوية للملكية العقارية بسوسة ورفع التحفظات
املتعلقة بصفقة قسط الهندسة املدنية اخلاص مبرشوع الإدارة اجلهوية للملكية العقارية بنب عرو والبت يف امللف
املتعلق بإحدى املقاولت.
وهكذا ولـ نما مل يمت اس تكامل اجناز برانمج الإصالح قرر جملس الهيئة الاس مترار يف متابعة هذا التقرير.
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الـبــاب الـثـانـي:
نأاط الهيئة يف جمال التنس يق والتعاون ادلويل
 .1تنس يق تدخالت الهيئات الرقابية:
تولت الهيئة يف اإطار مأمولهتا املتعلقة بتنس يق برامج الهيئات الرقابية وخصوصا مهنا ُك من دائرة احملاس بات
وهيئات الرقابة العامة اإضافة اإىل التفقدايت الوزارية ،ضبط الربانمج العام لتدخالت هذه الهياُك بعنوان س نة 2014
اعءامدا عىل مأاريع الربامج اليت مت مد الهيئة هبا .وقد صادق جملس الهيئة عىل هذا الربانمج يف جلس ته املنعقدة بتارخي
 30آفريل  2014بعد تعويض آو اإلغاء عدد من املهمات الرقابية اليت اكنت مربجمة دلى بعض الهيئات لتفادي اإزدواجية
تنفيذها مع دائرة احملاس بات آو بَّي هياُك الرقابة العامة نفسها .ومتزي اإعداد مرشوع الربانمج العام ،عىل غرار الس نوات
السابقة بعقد جلسة متهيدية مبقر الهيئة مضت رمساء هيئات الرقابة العامة للمصاحل العمومية وهيئة الرقابة العامة للاملية
وهيئة الرقابة العامة لمالك ادلوةل والأؤون العقارية وممثل دائرة احملاس بات بجمللس .وقد مت اإقرار توجه يقيض بإجراء
حتيَّي نصف س نوي لربامج الرقابة والتفقد املقرتحة من قبل خمتلف الهياُك ،حىت يقع الخذ يف الاعتبار للمهمات
اجلديدة الطارئة من انحية ،وما يمت اإقرتاح تأجيل تنفيذه عند الاقتضاء من همام متت برجمهتا عند وضع برانمج التدخل
الس نوي ،مبا يضمن التوصل اإىل نس اإجناز مقبوةل يف هناية الس نة من انحية آخرى.
وقد تضمن الربانمج العام لس نة  2014عدد  291معلية رقابة جديدة ،مهنا  256معلية رقابة معمقة و 35موجزة
و 872معلية حبث متوقعة .كام اش متل هذا الربانمج عىل  435معلية تفقد رسيع مربجمة من قبل تفقدية الإدارة العامة
للمحاس بة العمومية والاس تاالص تتعلق ببعض الماانت اجلهوية والقباضات املالية.
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ويتوزع الربانمج حس اجلهة اخلاضعة للرقابة وطبيعة العملية الرقابية عىل النحو التايل :
تفقد معمق

تفقد موجز

آحباث

اجلهة اخلاضعة للرقابة
الإدارة املركزية واجلهوية

73

23

)30 *( 337

املؤسسات العمومية الإدارية

32

)159 *( 164

)150 *( 208

امجلاعات العمومية احمللية و اجلهوية

41

-

73

املنأأت العمومية وذات املساهامت العمومية واملؤسسات العمومية اليت ل تكتيس
صبغة اإدارية

56

3

113

امجلعيات واذلوات الخرى غري املصنفة

25

)190 *( 194

)100 *( 141

آعامل تفقد حموري وتقيمي

29

-

ـــــ

256

( 35مع )*349

)280 *( 872

اجملموع
*معليات تفقد موجز آو آحباث مربجمة من قبل التفقدية العامة لوزارة الرتبية

ويربز اجلدول املوايل توزيع تدخالت هياُك الرقابة بَّي معليات الرقابة املعمقة واملوجزة اجلديدة والعمليات
اجلارية بتارخي  1جانفي :2014
املهمات املربجمة سابقا ول تزال يف طور الإجناز
رقابة معمقة

املهمات اجلديدة

مجموع املهمات اجلارية واجلديدة

77

256

333

)188 *( 205

( 35مع )*349

 188*( 240مع)*349

رقابة موجزة

الحباث

)57 *(156

*معليات تفقد موجز آو آحباث مربجمة من قبل التفقدية العامة لوزارة الرتبية
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 .2التعاون ادلويل والرشاكة:
مواصةل للمسار اذلي اخنرطت فيه الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية منذ س نة  2012والرايم اإىل ضامن
الاس تفادة من فرص التعاون والرشاكة املتاحة والانفتاح عىل التجارب املقارنة يف جمايل الرقابة واملتابعة ،سلت الهيئة
عديد النأاطات عىل الصعيدين ا إلقلميي وادلويل يذكر من آبرزها:
يف اإطار الأ بكة العربية لتعزيز الزناهة ومساحفة الفساد:
مت قبول عضوية الهيئة بلأ بكة املذكورة س نة  ،2012ويف هذا اجملال تتزنل زايرة العمل اليت قام هبا رئيس الهيئة
العليا للرقابة الإدارية و املالية خالل الفرتة من  1اإىل  3سبمترب  2014ملدينة بريوت/لبنان وذكل بناء عىل دعوة من
مدير املرشوع ا إلقلميي ملساحفة الفساد و تعزيز الزناهة يف ادلول العربية (برانمج المم املتحدة الإمنايئ) ومن وزير العدل
اللبنان رئيس الأ بكة العربية لتعزيز الزناهة ومساحفة الفساد يف البدلان العربية وذكل يف اإطار الاس تعداد لنتقال
رئاسة الأ بكة العربية لتعزيز الزناهة ومساحفة الفساد اإىل امجلهورية التونس ية .ومتت هذه الزايرة عىل مس توى وفد رمسي
مض اإىل جان رئيس الهيئة اكت ادلوةل امللكف بحلومكة والوظيفة العمومية والرئيس الول 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:
حبث تقدم معل الأ بكة يف ظل الرئاسة اللبنانية يف  2013و  2014و بلورة الولوايت احملمتةل للفرتة املقبةل يف
ظل الرئاسة التونس ية .
اإطــــــالق التحضري ملؤمتر الأ بكة املتوقع عقده يف املس توى الوزاري يف تونس قبل هناية هذا العام .
تبادل اخلربات والتجارب املتعلقة بتعزيز الزناهة ومساحفة الفساد بَّي مسؤويل ادلولتَّي.
يف اإطار آعامل "ش بكة الزناهة يف القطاع العمويم":
شاركت الهيئة يف آشغال للملتقى ادلويل املنعقد خالل يويم  16و 17جوان  2014مبقر منظمة التعاون
الاقتصادي والتمنية مبدينة بريس /فرنسا واذلي تعلق موضوعه بس تعراض آم النتاجئ اليت توصلت اإلهيا خمتلف ادلول
املنخرطة يف "ش بكة الزناهة يف القطاع العمويم" (واليت ترشف علهيا منظمة التعاون الاقتصادي والتمنية) وذكل يف
اجملالت املتعلقة بإرساء قواعد احلومكة الرش يدة ومساحفة الفساد وتركزي مقومات الزناهة يف القطاع العمويم .وقد شارك
يف فعاليات هذا امللتقى ممثلون عن هياُك الرقابة العليا وعن الهيئات الوطنية امللكفة مبساحفة الفساد.
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وعىل هامش آعامل هذا امللتقى انعقدت جلسة معل مضيقة مجعت بَّي اخلبري ادلويل يف جمال احلومكة والزناهة
الس يد  M. Gijs de Vriesوآعضاء الوفد التونيس املتكون من ممثل عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية وممثل
عن دائرة احملاس بات اإىل جان قضاة عدليَّي وممثلَّي عن كتابة ادلوةل دلى رئاسة احلكومة امللكفة بحلومكة والوظيفة
العمومية وعدد من الإطارات الناشطَّي يف جمال احلومكة الرش يدة وإارساء نظم الزناهة .واندرجت هذه اجللسة مضن
تقيمي الإجنازات يف جمال التعاون الثنايئ بَّي منظمة التعاون الاقتصادي والتمنية و كتابة ادلوةل دلى رئاسة احلكومة
وامللكفة بحلومكة والوظيفة العمومية ورشاكهئا (مبا فهيم الهيئة) يف اجملال املتعلق "بدمع قواعد الزناهة" يف جزئه املتعلق
ب"منظومة الرقابة والتدقيق والتحمك يف اخملاطر يف القطاع العمويم" .وقد خصصت هذه اجللسة لتبادل املقرتحات
والتصورات خبصوص املسائل واملواضيع اليت س يقع علهيا الاختيار لتكون موضوع سلسةل الندوات العلمية وامللتقيات
املزمع تنظميها من طرف املنظمة املذكورة انطالقا من شهر سبمترب  2014بتونس وذكل مبأاركة ولفائدة الطراف املمثةل
يف هذه اجللسة.
كام مت بملناس بة تنظمي ورشة معل تقنية يوم  18جوان  2014مجعت بَّي ممثلَّي عن منظمة التعاون الاقتصادي
والتمنية (املدير التنفيذي املتخصص يف التعاون مع هجة ( MENAشامل اإفريقيا والرشق الوسط Middle East
 )and North Africaوبعض الإطارات العاملَّي بملنظمة من هجة وآعضاء الوفد التونيس من هجة آخرى .ومتثل
املوضوع الرئييس لهذه الورشة يف عرض مداخالت حول نظام الزناهة ومبادئ احلومكة الرش يدة املعمتدة بتونس من
حيث الهداف والإجنازات واملأاريع املس تقبلية وذكل خبصوص العديد من احملاور عىل غرار اإصالح الترشيعات ودور
منظومة الرقابة والتدقيق يف مساحفة الفساد ومراجعة املنظومة اجلبائية...اخل .وقد مت بملناس بة تقدمي عرض موجز دور
الهيئة يف املنظومة الرقابية وس بل تطوير مسامههتا يف مساحفة الفساد وتركزي مبادئ احلومكة الرش يدة يف القطاع العمويم
مع تقدمي بسطة حول آفاق اإصالح وظيفة متابعة التقارير الرقابية ونرش نتاجئ آعامل الرقابة واملتابعة.
يف اإطار مبادرة رشاكة احلكومة املفتوحة:
تولت الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية بلتنس يق والاشرتاك مع ُك من هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية
وهيئة الرقابة العامة للاملية وهيئة الرقابة العامة لمالك ادلوةل والأؤون العقارية تدار مسأةل نرش تقارير الرقابة
واملتابعة اس تئناسا بلمثةل املقارنة وبملعايري ادلولية ذات الصةل .ومت للغرض عقد العديد من جلسات العمل املأرتكة
بَّي هذه الهياُك انطالقا من شهر ماي  2014لتدار املوضوع من حيث متطلبات هذه العملية وضوابطها
والإجراءات اليت يتعَّي اإتباعها يف اجتاه وضع اإطار قانون وإاجرايئ خاص هبا يمت مضنه ضبط متطلبات معلية النرش من
آسس قانونية ومعايري وضوابط يتعَّي مراعاهتا آثناء معلية النرش وانبثق عن ذكل تكوين فريقي معل لكف الول
بتدار مسأةل الإطار القانون املنظم لنرش تقارير الرقابة واملتابعة  ،آما الفريق الثان فقد توىل تدار املعايري
والضوابط املتعلقة بنرش تقارير الرقابة واملتابعة.
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وحظيت هذه املساعي مبعاضدة كتابة ادلوةل للحومكة والوظيفة العمومية سابقا حيث مت ،ومبساع آيضا من قبل
امجلعية التونس ية للمراقبَّي العموميَّي ،اإدراج مساةل نرش تقارير الرقابة واملتابعة مضن خطة العمل الوطنية لرشاكة
احلكومة املفتوحة واليت ترشف عىل تنفيذها مصاحل رئاسة احلكومة يف اإطار مبادرة رشاكة احلكومة املفتوحة واليت
اخنرطت فهيا امجلهورية التونس ية س نة  .2014-2013وتضم خطة العمل املذكورة تعهدا قامئا بذاته خيص نرش التقارير
الس نوية لهياُك الرقابة العامة الثالثة والهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية وترشف عىل تنفيذه هذه الخرية بلتنس يق
مع الهيئات الثالث وحددت الفرتة الزمنية اخملصصة بسنيت .2016-2015

 .3معاجلة العرائض الواردة:
تلقت الهيئة خالل س نة  11 ،2014عريضة من مصادر خمتلفة اطلعت علهيا وقامت بإحالهتا اإىل هيئات
الرقابة العامة وإاحدى التفقدايت الوزارية ،بعتبار آن مبارشة آعامل البحث والتفقد واملراقبة موكوةل اإلهيا .وتندرج هذه
العرائض مضن املؤرشات اليت تعمتدها الهيئة يف معلية تنس يق برامج هياُك الرقابة.
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الـبـاب الـثـالـث:
التوصيات العامــــــة للهيئة
وإا ْذ اكن غ ِن ًّيا عن البيان دور هذه الهيئة يف جتميع اكفنة املعطيات الـمس نجةل من خالل دراسة التقارير الرقابية
الواردة علهيا ،المر اذلي يكون معه ِلزاما علهيا جتس ميها مضن مالحظات يُوَص بتنفيذها تالفيا للنقائص ومسامهة
يف تدارك الـهِن ِ
الصاحل العام ،و هكذا ارتأينا اإدراج التوصيات التالية بـهذا البــــاب
ات مبا خيدم آ نول و آ ِخرا ًّ
نس تعرضـها اكليت :

 .1ترصف و حسابت املراكز ادلبلوماس ية والقنصلية:
الترصف الإداري واملايل
تض نمن تقرير الهيئة لس نة  2012عددا من التوصيات العا نمة اليت ن
خصت جمال ُّ
بملراكز القنصلية وادليبلوماس نية  ،ونظرا لتواصل تواتر املالحظات بتقارير الرقابة اليت متت متابعهتا سنيت 2013
و ،2014آوَص جملس الهيئة بلتذكري هبذه املقرتحات مضن هذا التقرير.
الترصف يف العوان:
 عىل مس توى ُّ
 بلنظر لمهية آعباء كراء مساكن العوان امللحقَّي واليت تتحملها مزيانية ادلوةل ،يقرتح وضع معايريوإاجراءات موحدة تضبط حالت ورشوط مسامهة مزيانية البعثة يف حتمل آعباء الكراء.
 حتيَّي املنأور عدد  16الصادر عن وزارة الأؤون اخلارجية بتارخي  26فيفري  1998و ِاملتعلق بتحديد
آصناف املساكن املتعهِد بلكفة كراهئا ليأخذ بعَّي الاعتبار واقع بدل الإقامة يف ما يتعلق بتح ُّمل لكفة اس هتالك املاء
والكهربء وإايواء الس يارات يف حالت عدم الفصل بَّي معينات الكراء ولكفة املصاريف املرتبطة بلكراء.
 رضورة احلصول عىل املوافقة املس بقة للمصاحل املركزية قبل تعديل عقود الأغل املصادق علهيا من قبلسلطة ا إلرشاف وعدم منح امتيازات غري منصوص علهيا هبا.
اإعداد مستندات تلكيف للعوان اذلين يعهد هلم بلترصف يف الطوابع اجلبائية مبناس بة قياهمم بنأاط قنصيل،
ويقرتح يف هذا الإطار تسمية هؤلء العوان والكء مقابيض طبقا جملةل احملاس بة العمومية.
 تدعمي املراكز ادليبلوماس ية والقنصلية اليت تأكو نقصا يف العوان بملوارد البرشية الَّضورية مما يعفياحملاس بَّي العموميَّي من القيام مبهام متنافرة مقارنة مبهاهمم الصلية.
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 عىل مس توى الترصف يف الوسائل املادية :
 تأخيص النقائص امل نسجةل عىل مس توى التطبيقات املتوفرة ("جالية" و "حماس بة" آساسا) ومعاجلهتا
حىت تصبح قابةل لالس تغالل  ،و التأكد من متكن احملاس بَّي العموميَّي من اإس تعامل تطبيقة "حماس بة" قبل اإحلاقهم
بخلارج.
 اإجناز مواقع "واب" خاصة بلبعثات التونس ية تتضمن تعريفا بلبعثة ،وُك الإرشادات املتعلقة بخلدماتالقنصلية املتوفرة .كام ميكن آن تتضمن هذه املواقع خدمات عن بعد من شأهنا التخفيض من الضغط املسلط عىل
بعض املراكز ومن تيسري معامالت آفراد اجلاليةالتونس ية بخلارج.
 وضع معايري حتدد كيفية تدعمي وجتديد آسطول س يارات البعثات ،وميكن يف هذا الإطار الإعءامد عىل عددالس يارات املتوفرة ولكفة اإس هتالكها وصيانهتا وبجم نأاط البعثة.
 عىل مس توى الترصف املايل واحملاس ب:
 التقيد مبقتضيات القانون السايس للمزيانية ومبجةل احملاس بة العمومية يف اإجناز املصاريف و ل س امي يف مايتعلق بتوفر الإعءامدات وإاحرتام التبوي املنصوص عليه واحلصول عىل تأشرية املصاحل املركزية وتفعيل املنافسة يف
اإختيار املزودين ومسدي اخلدمات.
 اإحداث جلنة مأرتكة بَّي وزارة الأؤون اخلارجية و وزارة املالية تلكف بلنظر يف وضعية التس بقات غرياملسواة خاصة القدمية مهنا وبإقرتاح الإجراءات العملية لتصفية هذه احلسابت.
 تقليص آجال اإرسال احملاس بة الأهرية اإىل مصاحل المانة العامة للمصاريف لمتكَّي هذه الخرية من رفعالإخاللت وبلتايل تصحيح الخطاء يف الإبن.

 .2معليات اإس ناد وحس ا إلمتيازات اجلبائية واملالية للتأجيع عىل الإستامثر وبعث املأاريع
والتأغيل :
آبرزت تقارير الرقابة ونتاجئ املتابعات اليت خصهتا واملنجزة من قبل الهيئة ،عددا من النقائص والإخاللت آدت
اإىل اإهدار املوارد اليت خصصهتا ادلوةل إلس ناد بعض الإمتيازات سواءا مهنا ذات الطابع اجلبايئ اكلإعفاء جزئيا آو لكيا
من حتمل بعض الَّضائ والداءات ،آو الإجءامعية كتحمل ادلوةل للمساهامت القانونية للعراف دلى صندوق الضامن
الإجءامعي ،آو املالية من خالل اإس ناد املنح والقروض برشوط ونس فوائض تفاضلية .وقد ظهر عىل هذا املس توى
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وجود اإخاللت كبرية آدت اإىل عدم ترش يد اإس ناد هذه التأجيعات والإمتيازات ورصفها لفائدة عدد هام من املنتفعَّي
مل تتوفر فهيم الرشوط الالزمة  ،وعدم توفق الطراف املتدخةل 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
الدوار وتوضيح املهام واملسؤوليات بَّي خمتلف املتدخلَّي مبا آدى اإىل تأتت املسؤولية بيهنا وتواُك ُك طرف عىل
الخر يف ما يتعلق بدوره يف التأكد من توفر الرشوط املطلوبة عند اإس ناد قرار منح الإمتياز ،آو يف ما يتعلق بإاثرة
اإجراءات حس الإمتيازات وبإصدار قرارات اإسرتجاع املبالغ املتعلقة هبا.
وبناء عىل ما س بق ،تويص الهيئة بتكوين جلنة متابعة متعددة الطراف بقيادة وزارة املالية يعهد اإلهيا دراسة
خمتلف امللفات ذات العالقة بلترصف يف معليات اإس ناد آو حس الإمتيازات اجلبائية واملالية ،تتوىل تقيمي الإجراءات
والصيغ املعمول هبا وتأخيص نقائصها من انحية ،وضبط املبالغ املطلوب اإسرتجاعها بعنوان خمتلف آنواع الليات
والتأجيعات اليت حصل علهيا املنتفعون بصفة غري رشعية ،ودعوة اكفة املتدخلَّي اإىل التنس يق بيهنم ووضع آو مراجعة
الإتفاقيات املنظمة للترصف يف الصناديق اخملصصة خملتلف هذه الليات ،مبا يضمن حسن توظيف املوارد والإعءامدات
املرصودة للقطاعات املس هتدفة دون سواها يف مرحةل ا إلس ناد ،وإاسقاط حق اكفة املنتفعَّي اذلين يثبت اإخالهلم بأحد
الرشوط املطلوبة آو اإنتفاعهم بأحد الإمتيازات بصفة غري رشعية وإاسرتجاع املبالغ اليت حتصلوا علهيا يف آقرص الجال من
انحية آخرى.

.3الرشاكت التعاونية الفالحية:
بينت آعامل 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
تتقدم الهيئة بلتوصيات التالية:
 اإعداد و تطوير الهياُك التنظميية والتطبيقات الإعالمية وإاعداد آدةل الإجراءات وبطاقات الوظائف اليتحتدد بوضوح جمالت تدخل العوان و احرتام املعايري احملاسبية وتفعيل وظائف التدقيق ادلاخيل والتفقد ورقابة
الترصف ودمعها بملوارد البرشية لتطوير آداهئا وحتسَّي جناعة تدخالهتا واحلرص عىل اس تاالص املس تحقات
وتسوية ادليون ومواصةل تنفيذ معليات التطهري املايل وإاعادة الهيلكة مبا يضمن تكريس شفافية الترصف واملعامالت.
 دعوة وزارة الفالحة واملوارد املائية اإىل النظر يف اإمسانية تنقيح القانون عدد  94لس نة  2005املؤرخ يف 18آكتوبر  2005واملتعلق بلرشاكت التعاونية للادمات الفالحية لتوس يع صالحيات ادلوةل يف مراقبة الترصف
عىل مس توى هذه الهياُك والتدخل عند الاقتضاء لتعديل القرارات اليت متس حبسن الترصف يف هذا املرفق
العمويم ومدها لحقا مبا يمت التوصل اإليه يف اجملال.
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 حث الرشاكت التعاونية عىل التقيد مبقتضيات منأور وزير الفالحة واملوارد الفالحية والصيد البحري عدد 6بتارخي  5آوت  2009خبصوص اإبرام عقود كتابية حتدد مسؤولية املديرين العامَّي يف جمال الترصف الإداري
واملايل.

 .4التفقدايت الوزارية:
متثل التفقدايت الوزارية جزء من منظومة الرقابة تسام يف حتسَّي الترصف العمويم غري آهنا تبقى يف حاجة
اإىل تعزيز دورها وتطوير آسالي معلها لتكون منسجمة مع املعايري املعمتدة يف اجملال الرقاي .وتبعا جللسات العمل
مع ممثيل التفقدايت تتقدم الهيئة بلتوصيات التالية:
 اس تكامل اإجراءات اس تصدار النظام السايس اخلاص بأعضاء التفقدايت. تعزيز التفقدايت بملوارد البرشية الالزمة لتأمَّي املهام املنوطة بعهدهتا. دمع التكوين والرسلكة لفائدة املتفقدين. اإعداد آدةل اإجراءات رقابية وتعمميها عىل املتفقدين قصد اعءامدها يف ممارسة هماهمم. النظر يف مراجعة النصوص املنظمة ملنحة التنقل مبا يراعي خصوصية العمل الرقاي ويوفر للمتفقد واملراقبصفة عامة ظروف اإقامة لئقة.
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الـبـاب الـرابـع:
اإصـالح وظـيـفـة الـمـتـابـعـة
ــــان " حقيق ٌة آ ِزلينــ ٌة ي ْق ِ
إصالح حين ِئ ٍذ
" ِل ُ ِ
ـــيض ِفهيا ن
ون ال ُ
الــزم ُن بِـ ُح ْكـــ ِمـ ِه  ،فــي ُك ُ
ك ش ْ ٍْي ٍء اإذا مــا متن ن ُ ْقص ُ
رض ِور ًّاي ع ِاجال ِلــ ُح ْس ِن الـو ْصف ِة آ ْو آ ِجال
آ ْمرا ُمـحــتنما ل ُهي ُّم ال نــسب ُ بِقدْ ِر ما ُهي ُّم الـ ِعال ُج ـ و ا ْإن اكن ت ْأ ِخ ُيص ُه ُ
ِلـم ْنع ِ ِتكـــ ْـر ِار الـ ُحدُ ِ
ـــــــت عـل ْي ِه الــتنف ِاس ُري اللُّغ ِوي ن ُة ُمفا ُد ُه " ق نـوم ال ن
وث ـ ِيف م ْعىن آ ْمجع ْ
ــأ ْيء  :آزال ِعوج ُه وكذ ِكل
آقام ُه " بِما ي ْع ِـين ال ْإصالح بِـم ْفهُو ِم ِه الإجي ِ ِاي تـ ْق ِوميا لـما فعل ِفي ِه نالزم ُن ِف ْع ُل فأفْسد ُه ن
ــنئ
حىت مل يعدْ صا ِلحا هلُ ،و ل ِ ْ
التعرف اإىل املايض و احلارض عـمال بِم ُق ِ
وةل ابن خلـــــــــدون "
تقبل فا نإن ِمـث ُْل يتطل
إصالح حديث املس ِ
اكن ال ُ
ُّ
عن ا إلخْبار و يف ب ِط ِنـــــــــــ ِه نظ ٌر و ْحت ِقيقٌ "بصور ٍة ارتأينا معها اإدراج هذا الباب
ا نإن التنارخي ِيف ظا ِه ِر ِه ل ي ِزيدُ ِ
بِــ ُع ْنوا ِن ِه نالرا ِه ِن يف ن ْظر ٍة شا ِم ٍةل ِلـما مىض وما حَّض ُ ،مقابِل آخْرى ْاس ِت ْرشا ِفين ٍة ِلـما سـي ْقدُ ُم يف منْ ُظ ٍور قري ٍ
م ْرمــاها املبادر ُة بإصالح و ترتي البيت ادلاخيل ابتغاء ُمواهجة حتدايت املرحةل نالراهنة لتكون هذه الــهيئ ُة آكرث
فاعلية يف اإطار واقعها احلــــــايل  ،وطالما اكن الـتن ْف ِك ُري يف اإط ِار الـمنْ ُـظ ِور الب ِعي ِد و بِما هُو آ ْمشل وآ نمع ُمتط ِلبا توافُــقا
سري ولـِما ي ْقت ِضي ِه ِم ْن و ْق ٍت ليس ِبلــق ِص ِري  ،فسان من الـ ُم ْج ِدي ِيف ت ْق ِدي ِران الــح ِد ُ
يث
ليس الــتن ْح ِصي ُل عل ْي ِه بلــي ِ ِ
ال ِيت .

الـــعنوان الول  :الواقع و الفاق
القسم ال نول  :الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية واقــعا
 -Iتقدمي الهيئة :
 مت اإحداث الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية س نة  1993يف شك مؤسسة معومية اإدارية حتت إارشافرئاسة امجلهورية هبدف تفعيل نتاجئ معل هياُك الرقابة الإدارية واملالية لدلوةل اليت تضم آكرث من ثالمثائة اإطار سام ،
وذكل من خالل متابعة التقارير اليت تعدها هذه الهياُك واليت طاملا مثلت احللقة املفقودة لنجاعة هذه املنظومة.
قارة تض ُّم رئيس الهيئة و 5ملكفَّي مبهمة ( 3قضاة من دائرة احملاس بات 1 ،مراق
 تتكون الهيئة من نواة نعام من وزارة املالية ومراق عام من الوزارة الوىل) ومن جملس الهيئة اذلي يضم رمساء الهياُك العامة للرقابة
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 تدخالهتا وضامن دوريةاملؤسسات العمومية واقرتاح همامت تقيمي لبعض القطاعات ذات الولوية.
آفضل لرقابة ن
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 متابعة اكفة التقارير اليت تعدها دائرة احملاس بات والهياُك العامة للرقابة بك من رئاسة احلكومة ووزارة املاليةووزارة آمالك ادلوةل والأؤون العقارية وعدد من التفقدايت الوزارية ( ...تقرير رقابة بلنس بة لس نة  )2014وذكل
من خالل دراسة هذه التقارير واس تخراج النقائص اليت تربزها ومساءةل املترصفَّي بأأهنا وتقدمي التوصيات
املس توجبة لإصالهحا ومتابعة تنفيذها.
 تقدمي توصيات عامة تنظميية وترتيبية يف اإطار تقريرها الس نوي يقع تدارسها من قبل السلط العليا قصدالنظر يف اإمسانية اإجنازها ومتابعهتا.

 -IIتأخيص الوضعية احلالية للهيئة العليا للرقابة :
 -1العنارص الإجيابيـــــة :
 مؤسسة منصهرة مضن املنظومة الرقابية منذ آكرث من عرشين س نة وآثبتت جدواها يف جمايل التنس يقواملتابعة وهو ما ساعد هياُك الرقابة عىل التفرغ لعامل املراقبة وختصيص اكمل طاقاهتا لهذا الغرض.
 مـــــــؤسسة فريدة من نوعها بعتبار عدم وجود مثيل لها يف ادلول الخرى عىل الرمغ من وجود صعوبتحقيقية يف تأمَّي متابعـة تقارير الرقابة يف معظم النظمة.
 تتوفر الهيئة عىل ٍمك هائل من التقارير الرقابية اليت متثل ثروة من املعطيات املتعلقة بلترصف العمويم واليتميكن دراس هتا واس تغاللها يف وضع الاسرتاتيجيات والربامج املس تقبلية للهنوض بلإدارة واملؤسسات.
 اإن اطالع الهيئة ودراس هتا مجليع التقارير املعدة من خمتلف هياُك الرقابة يكس هبا نظرة شامةل عىل مجيعجمالت الترصف مما يؤهلها لصياغة مقرتحات اإصالح عامة وعرضها عىل صانعي القرار.
 آمكن لهذه املؤسسة امللحقة برئاسة امجلهورية آن حتتل موقعا م ِمتزيا يف عالقة بلهياُك اخلاضعة للرقابةواملتابعة بعتبار طبيعة النظام الس يايس اذلي اكن معمتدا يف ظل دس تور  1جوان  1959ممنا ساعدها عىل التدخل
بنجاعة وفاعلية.
 مث نلت املؤسسة اإطارا جيمع هياُك الرقابة (يضم جملس الهيئة خمتلف هيئات الرقابة العامة) وميكن منالتداول يف املأاغل اخلصوصية واملأرتكة و يسام يف توحيد الرمى ومهنجيات العمل.
 متكنت الهيئة منذ اإحداهثا وعىل الرمغ من نقائص الإطار القانون اذلي حيمكها ،من اإرساء اإجراءات معلنيرست اضطالعها بملهام املنوطة بعهدهتا(تنس يق ومتابعة).

 -2العنارص السلبية :
 حمدودية الإمسانيات املادية و البرشية مقارنة بأمهية بجم العمل حيث ل يتجاوز عدد الإطارات امللكفةبملتابعة  5ملكفَّي مبأمورية (معدل التقارير املتعهد مبتابعهتا س نواي من قبل ُك ملكف مبأمورية يناهز  60تقريرا).
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 مواهجة الهيئة لصعوبت معلية يف متابعة جتس مي برامج الإصالح املقدمة نظرا لتقاعس الهياُك حمل املتابعةآحياان عن ِمدها بملعطيات والردود الالزمة خاصة يف غياب آليات قانونية تلزم هذه الخرية بلقيام بذكل ويف آجال
حمددة.
 قةل انفتاح الهيئة عىل حميطها (غياب آطر للتحاور بَّي الهيئة ومنظورهيا للوقوف عىل الصعوبت احلقيقيةاليت يواهجها املترصف العمويم ،عدم التعريف بلهيئة ودورها ).
 عدم وضوح الرمية خبصوص اإصالح منظومة الرقابة مما حال دون اعءامد ٍمتش مو نح ٍد يضمن تطوير املنظومةوحتسَّي آداهئا.
 عدم استأارة الهيئة خبصوص النصوص الترشيعية والرتتيبية وخاصة املتعلقة مهنا مبنظومة الرقابة بلرمغ منينص عىل هذه الإمسانية  ،وهو ما ل يساعد
آن الفصل الثان من القانون عدد  906لس نة  1993املتعلق بلهيئة ُّ
عىل توحيد الرمى يف هذا اجملال.

القسم الــثان  :الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية آفـاقا
-1التصورات املس تقبلية :
تطمح الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية اإىل آن تكون:
 مؤسسة ذات تدخالت آكرث جناعة وفاعلية، مؤسسة تسام يف ا إلصالحات الكربى املتعلقة هبياُك ومؤسسات ادلوةل ، مؤسسة حتظى مبصداقية دلى منظورهيا، مؤسسة جتمع خمتلف هياُك الرقابة وتُـو ِحد مناجه معلها، مؤسسة ِتوفـــر املساندة لهياُك التفقد وللمترصفَّي.

-2رشوط التجس مي:
 تدعمي الهيئة بملوارد املادية والبرشية، وضع آليات لإلزام الهياُك واملؤسسات العمومية بتوفري املعطيات والردود الالزمة للهيئة والتقيد بلجالاحملدندة مع تلكيف التفقدايت الوزارية بتيسري معل الهيئة وجعلها اخملاط الوحيد لها ( اإعداد منأور يف الغرض
وعرضه عىل رئاسة احلكومة ل إالرساع يف اإصداره يف انتظار اإصدار المر املتعلق بتنظميها الإداري واملايل ).
 فتح اجملال آمام الهيئة لرفع تقارير خاصة للسلط العمومية ،بلإضافة اإىل التقرير الس نوي ،تتضمن مقرتحاتلختاذ اإصالحات خبصوص بعض القطاعات آو املؤسسات.
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 حتسَّي اإجراءات العمل داخل الهيئة بعءامد املتابعة امليدانية للتثبت من جتس مي التوصيات املقدمة وتكثيفالتصال املبارش بلهياُك حمل املتابعة.
 مزيد التـــــــركزي عىل دور الهيئة يف جمال تنس يق الربامج الرقابية هبدف تفادي التداخل و ترش يد التدخالتوذكل من خالل ضبط آجال تتقيد هبا الهياُك لتقدمي مأاريع برامج معلها إاىل الهيئة،
 خلق اإطار لتدار خمتلف الإشساليات اليت تعان مهنا هياُك الرقابة وبلورة تصور موحد لتطوير املنظومةالرقابية.
 مسانـــدة التفقدايت يف آداء هماهما من التوجيه والتأطري الفين. تنظمي دورات تكوينية لفائدة املترصفَّي العموميَّي هبدف تفادي النقائص املسجةل يف الترصف. مزيد التعريف بلهيئة ودورها وجمالت تدخلها من خالل من خالل حتسَّي موقع الواب وإايالء العناية الالزمةللعالقة من وسائل الإعالم.
 -اس تغالل فرص التعاون مع املنظامت ادلولية لتطوير وظيفة املتابعة وتسويق التجربة التونس ية يف هذا اجملال.

الــعنوان الثان  :الــتجس مي القانون لإصالح وظيفة املتابعة
يف اإطار املساعي الرامية اإىل دمع متوقعها مضن املنظومة الرقابية وتفعيل دورها يف احلفاظ عىل املال العام
الترصف الرش يد ،معلت الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية خالل س نة  2014عىل
وتكريس مقومات احلومكة و ُّ
مقومات النجاعة والفعالية يف خمتلف الوظائف اليت ِ
تؤمهنا واجملالت اليت تتدخنل فهيا
وضع الإطار املالمئ لتكريس ن
وآبرزها متابعة تقارير دائرة احملاس بات وهياُك الرقابة العامة.
تتكون منظومة الرقابة الإدارية واملالية لدلوةل املعمتدة حاليا من الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية
ول إالشارة  ،ن
وهيئات الرقابة العامة اليت تضم ًّ
الك من هيئة املراقبة العامة للمصاحل العمومية برئاسة احلكومة وهيئة الرقابة العامة
للاملية بوزارة املالية وهيئة الرقابة العامة لمالك ادلوةل والأؤون العقارية بوزارة آمالك ادلوةل والأؤون العقارية ومن
التفقدايت الإدارية واملالية مبختلف الوزارات  ،اإضافة اإىل دائرة احملاس بات اليت لها سلطة قضائية وصالحيات
رقابية.
املاسة اإىل مزيد ادلمع والتطوير فضال عن رضورة اإعادة
وقد آظهرت التجربة حمدودية هذه املنظومة وحاجهتا ن
النظر يف جوانهبا الهيلكية والوظيفية وذكل يف ضوء ِ
املتطلـبات واملس تجدنات احلالية.
ويف هذا الس ياق سعت الهيئة حبمك موقعها صل املنظومة الرقابية اإىل اإجناز تأخيص متسامل للوضع احلايل
ملنظومة الرقابة العامة واملتابعة (س نة  )2012وذكل بلشرتاك مع امجلعية التونس ية للمراقبَّي العموميَّي وخمتلف
هياُك الرقابة العامة شفع مبقرتح مرشوع قانون يتعلق برتكزي هيئة مس تقةل جتمع هياُك الرقابة العامة الثالثة والهيئة
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العليا للرقابة الإدارية واملالية .غري انه وحبمك تتايل املتغريات وبروز اختالف يف الطرح ويف احللول املعروضة مل حيظ
املرشوع املذكور بلإجامع املطلوب ومل تتوفنــــر اإىل اليوم الس باب السافية لس تصدار هذا القانون.
ولالعتبارات املذكورة ،ووعيا مهنا بَّضورة املبادرة بتطوير وظيفة املتابعة وتوس يع الصالحيات اخملوةل لها يف
هذا اجملال ،ركنزت الهيئة العليا هجودها خالل س نة  2014عىل مراجعة الإطار القانون املنظم لنأاط متابعة التقارير
الرقابية يف ضوء ما آفرزته جتربهتا من اإجيابيات وسلبيات يف هذا اجملال واس تئناسا مبا هو معمول به يف التجارب
املقارنة ،وهو ما آل اإىل وضع مرشوع آمر هيدف اإىل اإعادة النظر يف تس يري الهيئة ويف تنظميها ومأمولهتا (
امللحق).
مكؤسسة من
وتنبين آبرز الحسام املض نمنة هبذا املرشوع عىل هدف آسايس آل وهو تفعيل دور الهيئة العليا ن
مؤسسات ادلوةل وإاعطاهئا املسانة اليت تليق هبا يف اإطار نظام دميقراطي قامئ عىل املساءةل واحملاس بة وهيدف اإىل
ن
الترصف نالرش يد يف الموال العمومية .وقد اقتىض هذا المر اقرتاح اإعادة هيلكة جزئية لهذه الهيئة
ضامن الأفافية و ُّ
ختول لها املسامهة الفعل نية
موسعة ِ
يف اجتاه معاجلة نقائصها التنظميية والإجرائية ومتكيهنا من صالحيات متابعة ومساءةل ن
السهر عىل حسن توظيفها و ِ
متكن اجملمتع ،من خالل نرش تقاريرها ،من ممارسة حقه يف
يف حامية الموال العمومينة و ن
الإطالع عىل دوالي الترصف العمويم والتأكُّد من آ نن آنأطة ادلوةل و الهياُك الراجعة اإلهيا بلنظر قد نمت اإجنازها
ِ
ملتطلبات احلومكة والتوظيف اجليِد للموارد املتاحة.
طبقا للقوانَّي والرتاتي السارية وعىل حنو يس تجي
وتتوقنـــف مثل هذه الإصالحات عىل توفُّـــر مجةل من الرشوط آبرزها:
مكوانت جملسها وضبط
 اإعادة هيلكة الهيئة العليا نخاصة عرب تركزي دوائر داخلية وتوضيح وحتيَّي ن
مأمولته وإاثراهئا.
تطور هذه الوظيفة من املتابعة
 اإيالء ال ِمهية الالزمة لوظيفة املتابعة اليت مل تساير بلقدر املطلوب مقتضيات ُّاخملوةل للهيئة حاليا و اليت ومل ِ
متكن من
املستندينة اإىل املتابعة امليدانينة واملساءةل نظرا حملدودينة الصالحيات القانونية ن
مواكبة املعايري ادلولية املعمتدة يف جمال متابعة التقارير الرقابينة وتفعيل التوصيات ِ
املتعلــقة هبا ومساءةل املترصفَّي
العموميَّي  ،وهو ما يس توج تكريس املتابعة امليدانية ومتكَّي الهيئة من الليات الالزمة لتحصيل الردود
والإجابت يف اإبهنا فضال عن رضورة دمعها بملوارد البرشية واللوجستية املتيحة القيام بنأاطها عىل الوجه املطلوب.
خيول للهيئة العليا اقرتاح اإجناز هما نم رقابية حمددة لضامن دورية آفضل
 مراجعة وتدعمي وظيفة التنس يق مبا ِوتغطية جمالت بعيهنا  ،اإىل جان دورها احلايل ضبطا لربانمج تدخل هيئات الرقابة العا نمة يف ضوء الربانمج
الس نوي دلائرة احملاس بات  ،كام هتدف بعض الحسام اإىل مزيد تيسري تنس يق العمليات الرقابية وبرجمهتا عىل آسا
معايري موضوعية وبعءامد مبادئ التفاوض وامجلاعية يف اختاذ القرارات.
 ضامن جناعة معل الهيئة العليا وهو ما يتطل متكيهنا من صالحية مطالبة اجلهات ذات النظر بإحاةلامللفات املتضمنة لخطاء تقع حتت طائةل القانون اجلزايئ اإىل النيابة العمومية للقيام بلتتبعات القضائــ نية وإاىل دائرة
الزجر املايل بلنس بة اإىل التجاوزات والخطاء اليت ترتك يف جمال الترصف.
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واجلدير بذلكر آن دمع الهيئة وتكريس اس تقالليهتا الوظيفية وتوس يع صالحياهتا يف جمالت املتابعة والتنس يق
والتكوين والرسلكة ،سوف ميكن من اإعطاء الوظيفة الرقابية كك املسانة الالزمة صل النس يج املؤسسايت لدلوةل
وذكل اإىل جان حتسَّي آسالي العمل وتطوير مناجه الرقابة واملتابعة وترش يد الترصف يف الوسائل املادية والبرشية
املتوفرة وتعزيز القدرات عرب التكوين ودمع التعاون ادلويل.
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اخلـــــاتــــــمـــــة
ِ
الـحديث  ،مل يسعين إالن آن آشكر لمك رحابة صدرمك  ،اعتذارا عــ نما
و اإذ اكن هذا حَّي انهتاء الغاية ي اإىل ق ْطع
قد يكون شاب هذا الـعمل من ِهن ٍ
دار ِكها مس تقبال و من ِخاللِ تص ُّو ٍر جدي ٍد ِل ِمث ِْل هذا
ات س يق ُع ال نــس ْع ُي اإىل ت ُ
التقرير مهنجا وآسلُوب  ،اع ِتقادا و ا نإن الــــــــوقت قد حان للتنف ِك ِري فيه و تنفي ِذ ِه  ،آمال آن يكون رمغ ذكل خري
معرب عن واقع هذه الـمؤسسة راهنا  ،و آفاقها مس تقبال  ،ن
فلعل يزيد القناعة رسوخا بَّضورة التنفك ِري ِ
جد ًّاي يف
ٍِ
ك و م ْو ِقع الهيئة مهنا من خالل ادلن ور اذلي ميكن لها القيام به كراف ٍد من روافد اإرساء دوةل
مراجعة منظومة نالرقابة ك ُ ٍ
القانون اليت يطمح اإلهيا التونس يون الــيــــوم و آكــرث من آي وقت مـــــىض ُمراعاة ِلواقع النِظام الس يايس القا ِمئ ،
ِ
فا ْإن ل ْم ي ُك ْن  ،ل ْـم ي ُك ْن بُـ ٌّد من ٍ
احلادثُ ،مــخْ ــت ِــمتا بقوهل تعاىل  " :ا ْإن آ ِريدُ إالن ال ْإصالح
ون ذل ِكل
حديث آخر س ي ُك ُ
مــا ْاستــط ْع ُت وما تو ِفي ِقي إالن بهلل علي ِه توكنـــلْ ُت و اإل ْي ِه آ ِني ُ "
الــــــسالم .
وفنــقـــنا هللا جــميعــا لــام فيه خري بالدان و شعبنا ،و
ن
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آحــمد عــــــــظوم

116

