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 للتطهري الوطين الديوان

 
تتمثّل مهامه أساسا يف مقاومة ومومية ع نشأةم صيغة يف 1974 سنة (1)أحدث الديوان الوطين للتطهري

  .مصادر التلوث املائي والتصرف واستغالل وصيا�ة وجتديد وإقامة كل املنشآت املعدة للتّطهري كلّ
 

 % 90و�سبة الربط بالشبكة العمومية للتطهري  بلدية 165 (2)عدد البلديات املتبناة 2012يف سنة  بلغو
وبلغت األموال املخصصة يف . حمطّة 110كلم وعدد حمطات التطهري  15.349وطول الشبكة العمومية للتطهري 

وزارة اإلشراف يتم حتويلها  مبيزا�يةالدولة سنويا بفتح اعتمادات  وتقوم. د.م 958موفى �فس السنة ما قدره 
إلجناز  متويالت ويف التطهري وتعريفة احلقيقية الكلفة بني الفارق لتغطية توازن منحة يف أساسا وتتمثّللفائدة الديوان 

  .د.م 118,1قدره  ما 2012يف سنة  اإلعتمادات هذه جمموع وبلغت. القروض وتسديد املشاريع
  

أساسا من معاليم التطهري اليت  متأتيةد .م 156 حبوايلرقم معامالت  2012سنة  يفق الديوان وحقّ
عدد  وبلغ. د.م 1,572أرباحا قدرها  الديوانوسجل . من جمموع إيرادات االستغالل % 86مثّلت حوايل 

  .د.م 93 يمةقبصرفت هلم أجور  اعو� 4499 بالديوان األعوان
 

 على مبهامه واضطالعه والرتتيبيةالتأكّد من مدى توفق الديوان يف احرتام النصوص القا�و�ية  وقصد
 وامتدت 2011-2007أساسا الفرتة  خصتتولّت الدائرة إجراء مهمة رقابية  �فقاته، يف والتحكّم األفضل الوجه
التطهري املستغلّة من قبل اخلواص نشآت مباملهمة باستغالل الشبكة و هذه وتعلّقت .2013 سنة إىل أحيا�ا

 .التصرفأخرى من  بأوجهتقنية املعلومات ووباإلستشارات  طريق عنالشراءات بوبالتصرف يف الصفقات و
 
I - بكة  ستغاللاالش  
  

أشغال الربط ومتديد وتتمثل أ�شطة استغالل شبكة التّطهري أساسا يف جهر القنوات وملحقاهتا 
ويقوم الديوان بربجمة خمتلف أشغال استغالل الشبكة وفق عقود أهداف سنوية تتم متابعتها دوريا من . الشبكة

                                                            
 1993أفريل  19املؤرخ يف  1993لسنة  41بالقا�ون عدد إلغاؤه والذي متّ  1974أوت  3املؤرخ يف  1974لسنة  73مبقتضى القا�ون عدد  (1)

 .2007لسنة  35والقا�ون عدد  2004لسنة  70والقا�ون عدد  2001لسنة  14كما متّ إمتامه بالقا�ون عدد 
 .تكفّل الديوان بربط هذه البلديات بشبكة التطهري: املتبناة (2)
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الديوان على تشريك القطاع اخلاص يف استغالل جا�ب من  دأب وقد. قبل اإلدارة العامة وخمتلف الدوائر اجلهوية
الشبكة وذلك يف إطار صفقات  هلذهمن الطول اجلملي  % 20حوايل  2012ى سنة �سبتها يف موفّ بلغتالشبكة 

  .أو أذون طلب
  

ومقار�تها  2011 إىل 2008فرتة من للوتبين من خالل متابعة اإلجنازات بالوسائل الذاتية للديوان 
إجناز أشغال جهر بالديوان وجود �قائص تعلّقت بربجمة و قبل من املعتمدةباألهداف وبعض مؤشرات النشاط 

  .الشبكة ومبردودية معدات اجلهر وبنظام املراقبة عن بعد حملطّات الضخ وجبودة اخلدمات املسداة للحرفاء
 

  برجمة وإجناز أشغال جهر الشبكة   - أ 
  

         والبالغ معدله 2011-2008لفرتة لمقار�ة مبا متّت برجمته  الشبكة جهر إجناز �سبةتراوحت 
تلك كا�ت �تيجة برجمة  ها�ّفإمرضية  هاظاهر يفولئن تبدو هذه النسب . % 82,3و % 97,13كلم بني  6202

ستناد على الديوان من معدات وموارد بشرية وليس باإل ىعتماد أساسا على اإلمكا�يات املتوفّرة لدشغال باإلاأل
من طول الشبكة سنويا كحد أد�ى  % 80تمثّل يف ضرورة القيام جبهر ما �سبته يف هذا اال وامل املعتمداملؤشر 

جنازات اإلوباالعتماد على هذا املؤشر مل ترتق . لضمان استغالل فعال للشبكة وجودة اخلدمات املسداة للحرفاء
 % 40,74إىل  2008سنة  يف % 29عجز جلهر الشبكة من حوايل الإىل املستوى املطلوب حيث تفاقمت �سبة 

يف هذا اإلطار سجلت بعض اإلدارات اجلهوية �سب عجز فاقت املعدل العام للديوان حيث و. 2011سنة  يف
  .% 83و % 82التوايل إىل  على 2010إدارتي قابس وقفصة خالل سنة بعلى سبيل املثال  بلغت

  
جهر شبكة املياه املستعملة واملزدوجة سلبا على جهوده يف جهر  علىأثّرت �سبة عجز الديوان و

          يف معدل جهر هذه الشبكة البالغ طوهلا حوايل الرفعإىل  يتوصلشبكة مياه األمطار بوسائله الذاتية حيث مل 
بالرغم من إعفاء الديوان منذ  وذلك  2011-2008 فرتة خالل % 2,84 املعدل هذا �سبة تتعدإذ مل   كلم 882
هذا اال على استغالل الشبكة  يف همهام تمن مهمة التصرف يف شبكة مياه األمطار واقتصر 1993سنة 

  .التاريخ هذاقبل  نجزةامل
  



322 
 

 
 

اهودات اليت تقوم هبا اجلماعات احمللية والوزارة املكلّفة بالتّجهيز فإن ضعف  نوبغض النظر ع
إجنازات الديوان يف جمال جهر شبكة مياه األمطار قد ا�عكس سلبا على فعالية اهودات املبذولة على املستوى 

 هتاطلبكة للمياه كلّما زادت معدالت يف ظلّ الصعوبات املتكررة اليت يتم تسجيلها يف قدرة استيعاب الشو. الوطين
ستدعي تعبئة املوارد الضرورية من قبل الديوان وبقية األطراف املتدخلة للحد تدرجييا ت الوضعية هذه فإناألمطار 

  .من هذا العجز اهليكلي يف جهر شبكة مياه األمطار
  

قص يف موارده املادية والبشرية ال سيما الديوان العجز املسجل يف استغالل الشبكة إىل � أرجعوعموما، 
         هذا النقص يف موفّى  الديوانقدر و. يلزم من أعوان الستغالهلا مايف جمال توفري الشاحنات املزدوجة و

 350 إىل احلاجةعالوة على  يهمن األسطول املتوفّر لد % 32 حوايلشاحنة وهو ما ميثّل  26حبوايل  2011سنة 
ا متّت معاينته من �قص يف معغري أ�ّه تبين أن هذا النقص ال ميكن تالفيه مبعزل . استغالل هذه املعدات عو�ا لتأمني

  .الذي ساهم يف تراجع فعالية استغالل الشبكةومردودية أسطول الديوان 
  
  مردودية معدات جهر الشبكة   - ب 

  
يعتمد الديوان يف أشغال جهر الشبكة على عدة آليات من أمهها الشاحنات املزدوجة اليت بلغ عددها 

وتبين يف هذا اإلطار أ�ّه من بني أهم األسباب اليت سامهت يف عجز الديوان . 2011شاحنة يف موفّى سنة  83
الشاحنات والنقص يف  هلضّعف يف مردودية هذلمؤشرات املعتمدة، ال وفقااالضطالع مبهامه يف جهر الشبكة  عن

  .جاهزيتها
  

فعلى مستوى املردودية يشهد أسطول الديوان من الشاحنات املزدوجة تراجعا متواصال يف مردوديته 
 فقد. مرت خطّي يف اليوم لكلّ شاحنة 500مقار�ة باملؤشر املعتمد يف الغرض واملتمثّل يف ضرورة القيام جبهر 

فرتة           ال خالللتبلغ  2011سنة  يف % 39,4إىل  2008سنة  يف % 31,2بة النقص يف املردودية من �س ارتفعت
        يف موفّى  عمرهاأما فيما يتعلّق جباهزية هذه املعدات واليت يبلغ معدل . % 34,8ما قدره  2008-2011
سنوات و�صف فقد لوحظ ارتفاع يف معدل أيام توقّفها عن النشاط أساسا جراء كثرة  10حوايل  2011سنة 

جتاوز معدل أيام هذا التوقّف عن النشاط بسبب األعطاب  فقد. األعطاب إضافة إىل النقص يف املوارد البشرية
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أيام يف  104أضعاف ليبلغ  ةثالثمبا يفوق ال) يف السنة ايوم 29(املؤشر املعتمد يف الغرض  2011-2008لفرتة ل
  . يوما يف السنة 78بلغ معدل أيام الراحة بسبب النقص يف املوارد البشرية حوايل و. السنة

  
ويعترب النقص املسجل يف مردودية وجاهزية الشاحنات املزدوجة من بني أهم األسباب اليت أدت إىل 

 قدرتائله الذاتية عالوة على ما يسببه ذلك من ارتفاع يف الكلفة حيث جهر الشبكة بوس علىن االديو قدرة عدم
د وهو ما .أ 24,507حبوايل  2011-2008فرتة للدائرة احملاسبات معدل كلفة النقص يف النشاط لكلّ شاحنة 

  .د يف السنة بالنسبة لكامل األسطول.م 2,083يعادل حوايل 
  
 تستأثرافرت عدة عوامل أدت إىل هذه الوضعية من بينها ما متّ تسجيله مبديرية تو�س الكربى اليت ظوت

من جمموع  % 30ا يقارب مبمن جمموع شبكة املياه املستعملة املستغلّة بالوسائل الذاتية للديوان و % 25وايل حب
يف مردودية هذه املعدات إذ تراوحت بني           شهدت هذه املديرية أعلى �سبة �قص  وقد. الشاحنات املزدوجة

ويعزى ذلك باألساس إىل طول املسافة اليت تفصل مصبات احلمأة . 2011سنة  % 52,4و 2008سنة  % 44,4
حوايل ساعة  يتطلبكلم وهو ما  35كلم و 20عن مناطق التدخل جلهر الشبكة حيث ترتاوح هذه املسافة بني 

احلمأة وذلك على حساب الوقت املخصص لعمليات اجلهر عالوة على ما يرتتّب عن ذلك من و�صف للقيام بتفريغ 
  . استهالك إضايف للوقود وسرعة يف تآكل التّجهيزات

  
و�قلها إىل املصبات  هولتفادي هذه الوضعية يتعين على الديوان توفري حاويات لتجميع احلمأة مبراكز

  .هذه العملية تأمنيوالتّقليص قدر اإلمكان من استعمال معدات اجلهر ل
  

بإحداث وحدة منوذجية للغرض مبستودع املعدات  2008وجتدر اإلشارة إىل أن الديوان قام خالل سنة 
         مقار�ة  % 20بالوردية بدائرة تو�س اجلنوبية مكّنت من حتسني املردودية لثالث شاحنات مزدوجة حبوايل 

ية سرتاتيجية لتعميمها على بقإ بوضع يقمالديوان مل  فإنوبالرغم من األثر اإلجيابي هلذه التّجربة . 2007بسنة 
  .املراكز اليت تشكو من �فس الصعوبات

  
) ثا�ية/لرت 10(تفتقر عدة مراكز بالديوان إىل عدادات مياه ذات تدفّق مرتفع  ،وعلى صعيد آخر

اليت ميكن ووخزا�ات لتجميع املياه وهو ما أدى إىل طول فرتة تزويد الشاحنات املزدوجة باملياه للقيام بعمليات اجلهر 
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وهو ما متّ تسجيله خاصة باملديرية اجلهوية  معتمددقيقة كمؤشر  20دقيقة مقار�ة حبوايل  120أن تصل إىل 
سرتاتيجية واضحة تعتمد على تدعيم طاقة تدفّق العدادات إويستدعي ذلك من الديوان إعداد . للشمال

ن املياه باملراكز املعنية إن تعذّر ذلك بالتّنسيق مع الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه أو الرفع من طاقة خز
  .خاصة وأ�ّه سجل تأخري يف استجابة هذه الشركة لطلبات الديوان يف الغرض

 

  �ظام املراقبة عن بعد حملطات الضخ  - ج 
  

مراقبة وإ�ذار عن بعد لعدة حمطات ضخ بلغت  أ�ظمةتركيز  يف 2007من سنة  إ�طالقا الديوان شرع
شهد استغالل املنظومات املركزة و. حمطة ضخ 374مشلت ود .م 2,284ما يناهز  2011كلفتها إىل موفى سنة 

اال�تفاع بوظائفها خاصة يف ظلّ  منمما حرم الديوان  ابعطأ حدوث عندصعوبات حدت من التدخل يف اإلبان 
تو�س الكربى تعطل  يففقد لوحظ بالنسبة للتجهيزات املركزة . تراجع املوارد البشرية وا�تشار احملطات جغرافيا

وأريا�ة بداية  2009الوحدة املركزية لتجميع املعطيات املتعلقة مبحطات الضخ بكل من والييت بن عروس منذ أكتوبر 
إثر قيام فريق الرقابة  علىإالّ  2012والية تو�س منذ ماي بمل يتم إصالح التجهيزات املركزة و. 2011من سنة 

ب املسجلة اطألعوترتّب عن هذه الوضعية عدم مسك إحصائيات ل. السنةبزيارة ميدا�ية يف أكتوبر من �فس 
  .وأصنافها والتدخل إلصالحها يف اإلبان

  
حمطات بوالية  3تعرضت أ�ظمة عدة حمطات ضخ للعطب أو اإلتالف على غرار  ،باإلضافة إىل ذلكو

وتغيري  نيل أ�ظمة حمطتمعاينة تعطّ تمتّأما بالنسبة حملطات والية تو�س فقد . والية بن عروسبحمطات  4أريا�ة و
  توجدحمطة  23من بني أ�ظمة  أ�ّه ولوحظ. باحملطة املركزية باإلدارة اجلهوية ربطهدون أن يتم  أخرى�ظام مبحطة 

  .متوفرة خدمة 161خدمة من مجلة  95 منستفادة مما ترتب عنه عدم اإل مستغلّة غري حمطة 11
  

أو تعطب  اشتغالاملؤشرات اليت توفرها هذه املنظومة على غرار  ولوحظ أيضا عدم ا�تظام متابعة
ومؤشرات أداء املضخات عالوة على الدخول غري  هاوسرعة التدخل إلصالح ابعطحمطة الضخ وعدد األ

 لديها رهلا ال تتوفّ التابعة اجلهوية واإلدارات الكربى تو�س مديرية أناخلصوص  هبذا وتبين. للمقراتاملرخص فيه 
معاجلة البيا�ات املتعلقة  خاللأيضا من  وتبين. اخلواص إىل باستغالهلاواجهات ملتابعة أداء احملطات اليت عهد 

ة  فقط تعلّقتاملعطيات املتوفرة  مبحطات اإلدارة اجلهوية باملنستري أنا . 2011أوت  إىلماي  منبالفرتة املمتدأم
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          بني  املرتاوحةأشهر خالل الفرتة  بضعةإالّ  تغطيات املتعلّقة هبا مل املعط فإنطات والية القريوان حمل بالنسبة
  .2012ديسمرب و 2010أكتوبر 

  
ملوارد البشرية الالزمة لالستغالل واملتابعة وإىل عدم اأساسا إىل عدم ختصيص  نقائصوتعزى هذه ال

فعلى سبيل املثال مل يتم تعويض املسؤول عن . كشف �قائص يف األداءب الكفيلةاحلرص على استغالل املعطيات 
  .مبديرية اجلنوب على إثر �قلته إىل اإلدارة اجلهوية بقابس 2008متابعة املنظومة املنجزة يف سنة 

  
  جودة اخلدمات املسداة للحرفاء    - د 

  
وأرسى . والربط بالشبكة يسدي الديوان عدة خدمات حلرفائه تتمثّل أساسا يف أشغال إزالة السددات

وقد تبين يف هذا اال أن جودة اخلدمات . الديوان منظومة ملتابعة شكايات املواطنني والسهر على تنفيذها
  .املسداة من قبل الديوان حلرفائه مل ترتق إىل املستوى املأمول

  
            يف شكاية 179.960بإزالة السدادات تطورا حيث مر من  املتعلّقةقد سجل عدد الشكايات ف

عدد  ارتفاععن ذلك  و�تج. % 10 حبوايل بزيادة أي 2011سنة  يف شكاية 197.580إىل  2008سنة 
كلّ  علىتدخالت  8 معدله ما إىل 2011-2008فرتة الخالل  والرتابطالشبكة  مستوىتدخالت الديوان على 

ترابط متجاوزا بذلك املؤشر الذي ال يتعدى على التّوايل  100تدخالت على كلّ  10 إىلكلم من الشبكة و
  . رابطت 100تدخالت على كلّ  5على كلّ كلم من الشبكة و نيتدخل

  
ملؤشر عدد التدخالت على كلّ كلم من الشبكة وخاصة منها  اسجلت أغلب اإلدارات اجلهوية جتاوزو

على التّوايل  2011-2008فرتة الاإلدارة اجلهوية بتو�س وسيدي بوزيد وقفصة حيث تراوح عدد التدخالت خالل 
ترابط فقد  100أما بالنسبة إىل التدخالت على كلّ . التدخ 12و 11و تدخال 15و 11و تدخال 20و 19بني 

 2011يف سنة  تدخال 37متّ جتاوز املؤشر املعتمد لكلّ اإلدارات اجلهوية دون استثناء ووصل أقصاها إىل 
  .إلدارة اجلهوية بباجةا إىلبالنسبة 

  
يف فعالية أشغال الصيا�ة على الشبكة اليت يؤمنها الديوان وهو ما  اجتاوز هذين املؤشرين �قص ويعكس

  .على درجة رضاء احلرفاء جبودة اخلدمات املسداة سلبا يؤثّر أن شأ�ه من
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يف تنفيذ مطالب الربط يف  خمتلفةيواجه صعوبات  زال ماوتبين خبصوص الربط بالشبكة أن الديوان 
 مل�سبة املطالب اخلالصة يف ا�تظار التّنفيذ  أن ذلك. منها تلك اليت متّ خالصها من قبل احلرفاء وخاصةاإلبان 

 % 23 حوايلوظلّت يف مستويات مرتفعة إذ تراوحت بني  2011-2008فرتة التشهد تقلّصا ملحوظا خالل 
املسجل على مستوى الديوان وصلت إىل  املعدلوعرفت بعض اإلدارات اجلهوية �سبا أعلى من . % 26و

داء هذه اخلدمة املنصوص وحالت هذه الوضعية دون توصل الديوان إىل احرتام آجال إس. مبنوبة % 92,25
  .واملقدر بأسبوعني من تاريخ تسديد معلوم الربط (1)2005أكتوبر  11عليها بقرار الوزير املكلّف بالبيئة بتاريخ 

  
الديوان ذلك إىل عدة عوامل من بينها النقص يف أعوان البناء وإخالل بعض املقاولني بالتزاماهتم  وأرجع

هذه  لوحدهاأ�ّه تبين أن هذه العوامل ال ميكن هلا أن تربر  غري. يد عقود املناولةأو إىل اآلجال الطويلة لتجد
متّ  وقد. ستجابة ملطالب احلرفاء للربط بالشبكة يف آجال معقولةالنقائص يف غياب متابعة فعالة ملصاحل الديوان لإل

 على 2011منذ سنة  ISO 9001اجلودة  ية بأريا�ة اليت حتصلت على عالمةوالوقوف على مستوى اإلدارة اجله
فرتة الرتاوح خالل ت كا�تعد أن ب % 7,7تلك السنة إىل حوايل  يفتراجع �سبة املطالب اخلالصة يف ا�تظار التّنفيذ 

  .% 34,2و % 30,51بني  2008-2010
  

اإلسراع واخنراط الديوان يف مسار إرساء أ�ظمة اجلودة املتعلّقة باخلدمات املسداة للحرفاء  شأن ومن
 اإلرتقاء من نهتعميم جتربة اإلدارة اجلهوية بأريا�ة على بقية اإلدارات اجلهوية أن ميكّليف وضع اسرتاتيجية يف الغرض 

  .حلرفائه يسديها اليتجبودة اخلدمات 
  

II - تطهري من قبل اخلواصمنشآت ال إستغالل  
  

حمطات الضخ ويف تشريك القطاع اخلاص يف عمليات استغالل الشبكات  1997يوان منذ سنة شرع الد
ومكّن فحص هذا النشاط من الوقوف على . وحمطّات التطهري قصد التحكم يف الكلفة وحتسني جودة اخلدمات

احلاجيات  وبتحديد التطهري منشآت استغالل استمرارية وبتأمني املستغلنيبتطوير �سيج  تعلّقتمالحظات 
  . وبتنفيذ عقود استغالل منشآت التطهري األسعار ومبقبوليةوبرجمتها 

  
                                                            

 املتعلّق باخلدمات اإلدارية املسداة من طرف املصاحل التّابعة هلذه الوزارة وشروط إسنادها �2009وفمرب  24ح بالقرار املؤرخ يف واملنقّ (1)
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 استمرارية استغالل منشآت التطهري  تأمنيو ستغلنيتطوير �سيج امل  - أ 
  

يف اللجوء إىل التعاون الدويل يف إطار طلبات عروض دولية  أوىل مرحلةمتثلت اسرتاتيجية الديوان يف 
بني مؤسسات أجنبية وتو�سية لتضطلع باستغالل منشآت التطهري وتدعيم عدد املؤسسات  ةلتحفيز بعث شراك

ر املنشود حيث مل يتم إحداث سوى مؤسسيت التطو إىل اإلسرتاتيجيةهذه  تفض ومل. الناشطة يف هذا اال
من حمطات  % 65من الشبكة و % 70 حوايلاستغالل ب تستأثر األخرية هذه ن أنوتبي". سيقور"و" سومدن"

  .خلواصا إىلالتطهري اليت عهد التصرف فيها 
 

 جمالواليت من بينها توفر اخلربة يف  ستغلنيوسامهت يف هذه الوضعية الشروط الفنية املعتمدة الختيار امل
منها  صفقات 10 أن 2012وبداية سنة  2008ة أجنزها الديوان بني سنة صفق 12فقد تبني من فحص . التطهري

ل على لشروط املطلوبة �ظرا للنقص املسجا معشهدت إقصاء عروض لعدم تطابق اإلمكا�يات البشرية املقرتحة 
لديوان باعتباره املتدخل األساسي يف ل كان كما. ذوي اخلربة يف جماالت التطهري مناملستوى الوطين يف األعوان 

يف تكوين خمتصني يف جمال خدمات التطهري من جهر القنوات وصيا�ة التجهيزات  حمدودة مسامهةهذا النشاط 
  .وإدارة حمطات التطهري

  
الديوان عند إبرامه عقود مناولة استغالل منشآت التطهري إىل مقتضيات النصوص املتعلقة  واستند
 (2)2008لسنة  23عدد  والقا�ون (1)2007 لسنة 35على إثر صدور القا�ون عدد و. العموميةبتنظيم الصفقات 

وتزامنت هذه الوضعية اجلديدة مع . إمكان الديوان إسناد عقود لزمة الستغالل منشآت التطهري التابعة لهب أصبح
 إىل إضافةاستمرارية املرفق العام  لتأمنيديد التج تتطلّبواليت  اال ذاحلول آجال بعض الصفقات املتعلقة هب

  .ستغالل من قبل اخلواصاإل بغرضأخرى  آتإسناد منش برجمة
  

املتعلقة بإجراءات إسناد اللزمات واليت  (3)الرتتيبية النصوص إصدار يف تأخري اإلطار هذا يف وسجل
الديوان كراس شروط منوذجي طبقا للتشاريع اجلديدة استغرق  وأعد. تواصلت إىل ما يزيد عن ثالث سنوات
                                                            

 املتعلق بالديوان الوطين للتطهري 1993 لسنة 41املنقح للقا�ون عدد  (1)
 .يتعلق بنظام اللزمات 2008أفريل  1مؤرخ يف  (2)
املتعلق بضبط معايري تصنيف اللزمات ذات األمهية الوطنية وقرار الوزير األول املتعلق بتسمية أعضاء جلنة  2010لسنة  3437األمر عدد  (3)

 متابعة اللزمات
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تقدير  وكذلكالتقييم املايل هلذا الصنف من العقود  يغطّمل  أ�ّه تبين سنتنيإعداده من قبل مكتب دراسات ما يفوق 
نك وتبعا لذلك مت تكليف خبريين من قبل الب. احلاجيات املستقبلية للديوان وتقسيمها إىل أقساط ذات جدوى

  .النقائص هذه تاليفعلى  للمساعدةالدويل 
  

يف عدد من طلبات  النظر 2011خالل سنة  للصفقاتاللجنة العليا  رفضوإثر  الوضعية، هذه وإزاء
يصنف كلزمة، تعرض الديوان إىل  أصبحمنشآت التطهري من قبل اخلواص  استغالل أنالعروض لعدم أهليتها باعتبار 

 طور جديدة منشآت ودخول ستغاللاإل عقودا�قضاء آجال أغلب  بسبباستمرارية �شاطه  تأمنييف  صعوبات
فرتات استغالل ال  التمديد يف آجال هذه العقود واللجوء إىل أذون طلب هتم ذلك عن ترتّب وقد. اإلستغالل

 عدد يرتفع أن ظراملنت من بأ�ّهعلما . تتعدى السنة عالوة على تأمني استغالل منشآت مبوارد بشرية حمدودة
           الشبكة من كلم 5035 حوايل إىل 2014يف موفى  اخلواص إىلمنشآت التطهري املزمع إحالة استغالهلا 

  .تطهري حمطة 54و ضخ حمطة 520و
  

باستغالل منشآت تطهري  املتعلّق العروض طلب موضوع جتزئة إىل جلأالديوان  أن اال هذا يف وتبين
عن طلب عروض  واإلعالنالتطهري بزغوان  مبحطة يتعلّق اإلفراقعقد بصيغة  بإبرام وذلكبوالييت زغوان و�ابل 

. العمومية للصفقات املنظمة النصوص وفق بالديوان للصفقات الداخلية اللّجنة فيه تخبصوص منشآت بنابل بتّ
 ا�قضاء إثر املزود واصل حيث بورقيبة مبنزلالشأن بالنسبة لصفقة استغالل منشآت التطهري ببنزرت و كان وكذلك
أشهر يف غياب  4هذه املنشآت لفرتة �اهزت  استغاللخبمس سنوات غري قابلة للتجديد  احملدد الصفقة هذه أجل

 شأنأيضا  ذلك وكان. املستغلّر مع �فس هذه الوضعية بإبرام صفقة بالتفاوض املباش تسويةومتّت . إطار تعاقدي
 التمديدمت  واليتواحدة  مرةمدهتا بسنة قابلة للتجديد  ضبطت واليتصفقة استغالل منشآت تطهري بوالية توزر 

  .    2013سنة  ىموف يفمناسبتني لتبلغ ثالث سنوات  يففيها 
  
 حتديد احلاجيات وبرجمتها   - ب 

  
التطهري لفرتة تصل إىل مخس سنوات اعتمادا على طول الشبكة يقوم الديوان بإسناد استغالل منشآت 

فتقر إىل يتبني أن حتديد هذه احلاجيات و. حمطات الضخ وكميات املياه املستعملة الواردة على حمطة التطهري عددو
  .أفضل األسعار على احلصولالدقة الالزمة وهو ما حد أحيا�ا من جمال املنافسة ومل يضمن 
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 واملتعلقة 2005 سنة يف املربمةالصفقة  استغاللمن ذلك متّ ضبط كميات مياه املعاجلة يف إطار 
على أساس إحصائيات  2010جويلة  إىل 2005أوت  منبورقيبة خالل الفرتة  ومبنزلبنزرت بالتطهري  يتحطّمب

 الكلفةعلى  وأثرها 2004-2002دون األخذ بعني االعتبار تطور الكميات املعاجلة خالل الفرتة  2001سنة 
واليت متثل  2002الطاقة املتحملة يف سنة  أعباء الديوان اعتمد حيث املالية العروض لتقييم املكعب للمرت التقديرية

يف طلب العروض  احملددةكميات لللكميات احلقيقية املعاجلة اجتاوز  ذلك عن وترتّب. من الكلفة اجلملية  50%
وبارتفاع الكميات املعاجلة خالل سنيت . % 24و % 118احملطّتني املذكورتني على التوايل  خبصوصبنسبة بلغت 

. % 28 بنسبة املستعملةمن املياه  الواحدالطاقة ملعاجلة املرت املكعب  استهالككلفة  اخنفضت 2004و 2003
             مثنا  األقلّ" ورسيق" املستغلجلنة فرز العروض كا�ت قد اقرتحت إقصاء عرض  أن إىل اإلشارة وجتدر

إسناد  واقرتحتمقار�ة بالكلفة التقديرية  % 24بنسبة  اكان منخفض حيث السعر مقبولية لعدم) د.أ 942(
  .الثا�يالصفقة إىل العارض املرتّب 

  
اللجنة العليا للصفقات اقرتحت هذه اللجنة إعالن طلب العروض غري مثمر  على�تائج الفرز  وبعرض

إثر  ىعل 2005شهر جا�في  يف وتقرر. متّ اقرتاحه الذي ستغلبسبب عدم صحة بعض الوثائق اليت قدمها امل
 اإلجراء هذا بأن علما" سيقور" ستغلىل املإالصفقة  إسناد للجمهورية السابق الرئيس على الصفقةملف  عرض
 مكّن للصفقةإبرام ملحق  متّ ةوضعيالولتسوية هذه  .العمومية للصفقات املنظمة للنصوص ملخالفته قا�و�ي غري يعترب
           مببلغ  قيمتها يف الرتفيع وبالتايل 3م.م 25,550إىل  3م.م 12,929من  لرتفيع يف كميات املياه املعاجلةا من

  .د.م 1,179
  

 إبرام قصدطلب عروض  عنإلعالن لبان باإلجراءات الالزمة مل يقم الديوان يف اإل آخر، صعيد وعلى
 ومل .2010 أوت شهريف  هباا�تهاء أجل الصفقة املتعلقة  باعتباربنزرت بالتطهري  ةستغالل حمطال جديدة صفقة
 هذهمما جعل  2010يف شهر جوان  الديوان عرض مشروع كراس الشروط على اللجنة العليا للصفقات إالّ يتولّ

 هتالتمديد يف مدل 2010 أكتوبر شهر يف للصفقةعلى إبرام ملحق  توافق العاماملرفق  استمراريةلضمان واللجنة 
  .د.م 1,184 ومببلغشهرا  عشر خبمسة

 

واملتعلّق باستغالل منشآت تطهري بتو�س الكربى  2007عروض الصادر يف سنة ال طلب إطار ويف
 من أن بالرغم وذلك قسط شرتط الديوان توفري شاحنتني مزدوجتني لتنفيذ كلّإ أقساط، ةثالث إىلينقسم  والذي
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 الوضعية هذه أدت وقد. كلم 284و كلم 160تراوح بني  إذ آخرإىل  قسطمن  خيتلفطول الشبكة املعدة للجهر 
 د 0,600 مببلغكلفة تقديرية  مقابلد للمرت اخلطي  0,930 إىلاملتعلقة بالقسط األول  العروض قيمةإىل ارتفاع 

من خالل متابعة تنفيذ أشغال جهر الشبكة  فعال وتبين. من احلاجة إىل استعمال الشاحنة الثا�ية التأكّد ودون
كلفة استعمال الشاحنة املزدوجة  موضوع القسط األول أن املستغل مل يستعمل الشاحنة الثا�ية إالّ عرضيا علما بأن

  .د.أ 121تقدر حبوايل 
  
  األسعار  مقبولية  - ج 

  
 أسعار على باإلعتماد الشبكات جلهر التقديرية الكلفة حتديد الديوان يتولّى حتليلية حماسبة غياب يف

 تأخذ ال إذ اخلدمات هلذه احلقيقية الكلفة دائما تعكس ال واليت سابقة صفقات يف عليها املتحصل اخلطي املرت
وقد �تج . املنافسة و�سبة تواتر عمليات اجلهر وخربة العارضني مستوى كضعفعدة عناصر أخرى  اإلعتبار بعني

  .عن ذلك فارق هام بني الكلفة التقديرية واألسعار املعروضة
  

اعتمد الديوان كلفة  ،2011يف سنة  املربمة ببنعروس تطهري منشآت استغالل صفقة فبخصوص
صفقة استغالل منشآت تطهري صفاقس             على أساس السعر الوارد ب للشبكة اخلطي مرتلل) د 1,200( تقديرية

أي بفارق يف   %142د وبنسبة  0,675السعر احلقيقي للصفقة املعنية مبا يناهز  بكثري فاق الذي) د 1,150(
  .د.أ 433القيمة اجلملية �اهز 

  
واملتعلّقة باستغالل منشآت التطهري بوالية  2009 سنة يف املربمة الصفقة إىلبالنسبة  الشأن كان وكذلك

 أساسا ذلكالديوان  برر وقد. د.أ 426عرضه الكلفة التقديرية مببلغ  جتاوز مستغل إىل إسنادها متّمنوبة اليت 
  وبالرغم من ختفيض سعر اجلهر إىل. لشاحنة مزدوجة جديدة املستغل هذا لتوفري �ظرا اجلهر كلفة بارتفاع

املتعلقة مبنشآت التطهري بنب عروس  بالصفقة الوارد العرض سعرد للمرت اخلطي فهو يبقى مرتفعا مقار�ة ب 0,950
 بنيالفارق يف الكلفة  ويقدر. جديدة مزدوجة شاحنة بتوفري العارض فيها تعهد واليت 2011 سنةيف  واملربمة
  .د.أ 285يناهز  مبا الصفقتني

 
باعتبار  2012-2008اليت أبرمها الديوان خالل الفرتة  الصفقاتومن خالل مقار�ة أسعار  عموماو

يف األسعار  فارقالسعر احملني حسب مؤشرات تطور األسعار اليت يعتمدها الديوان و�سبة تواتر اجلهر لوحظ 
  .د للمرت خطي 1,767و د 0,469املتحصل عليها تراوح بني 
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 التطهري منشآت استغالل عقود تنفيذ  - د 

  
املناولة ومشاريع اللزمة مبهمة متابعة حسن تنفيذ عقود استغالل منشآت التطهري من قبل عهد ملديرية 

واضحة  إجراءات بوضع يقمالديوان مل  ن يف هذا اإلطار أنوتبي. اخلواص وذلك بالتنسيق مع املديريات اجلهوية
ن الديوان مسك قاعدة بيا�ات شاملة تتضم يتولّ مل كما. وارد البشرية الالزمة لذلكملاختصيص وللقيام هبذه املهام 

متّ الوقوف من  وقد. تهالعناصر الشبكة واألشغال املنجزة قصد التثبت من تناسق املعطيات وصح اتفصيلي اردج
  .عقود االستغالل بعضالرقابة على عدد من االخالالت تعلّقت بتنفيذ  لفريقخالل الزيارات امليدا�ية 

  
يلتزم بتعهداته بتوفري شاحنات مزدوجة جديدة  ملهر تبني أن املستغل الرئيسي ففي ما يتعلق مبعدات اجل

 بعرضه أوبنزرت والقريوان  بوالييتتنفيذ استغالل منشآت التطهري  عقدي خبصوصكراسات الشروط لطبقا 
اخلدمات ومن شأن هذه الوضعية أن تؤثر سلبا على جودة . منوبة بوالية التطهري منشآت استغالل بعقد املتعلق

 أسندتموجب  بدوناملسداة من طرف املستغلني عالوة على حتمل الديوان لكلفة إضافية يف شكل هوامش ربح 
فعلى سبيل املثال قدرت هذه . الشروط بكراسات عليها التنصيصتوفري شاحنات مزدوجة جديدة متّ  مقابلهلم 

  .د.أ 90حبوايل  2009 والية منوبة واملربمة يف سنةالكلفة بالنسبة للصفقة املتعلّقة باستغالل منشآت التطهري ب
  

 كراسات تقتضيه كما للموارد البشرية �ابل بوالية التطهري ملنشآت املستغلّ توفري عدم معاينة متّت كما
سلبا على جودة اخلدمات املسداة عالوة على حتمل الديوان لتكاليف  ذلك أثر وقد الصفقة بتلك اخلاصة الشروط
املتعلقة باستغالل منشآت تطهري بوالية و 2012 سنة يف املربمةلصفقة لوكذلك كان الشأن بالنسبة . موجب بدون

سوسة حيث تبين املشروعرئيس  ن أنباإلشراف املشغّل قبل من تكليفه متّ قد املنشآت هذه على لإلشراف املعي 
الشروط  اتكراسل خالفا وذلكمد�ني بواليات القريوان وصفاقس وتوزر وقابس و أخرىعلى عدة منشآت تطهري 

 عنأن الكلفة السنوية املرتتبة ب ويذكر. تفرغ لإلشراف على منشآت التطهري بوالية سوسةالتنص على واجب  اليت
  .د حسب ما ورد بالعرض املايل للمستغل.أ 25بلغ ت الشرط هبذا اإللتزام

  
غياب عملية التشميع للعداد وعدم ا�تظام ) والية منوبة(كما لوحظ بالنسبة حملطة التطهري باجلديدة 

فوز حب املياه تطهريالعداد املركز مبحطة  أن لوحظكما . يسه وهو ما ال يضمن مصداقية كميات املياه املفوترةيتق
الديوان إىل احتساب الكميات املفوترة بصفة تقديرية  اضطرال يستجيب للمواصفات املطلوبة مما ) القريوان والية(
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احملتسبة  الكمياتذلك أن الكميات املفوترة فاقت  إثرضح واتّ. تاريخ تركيز عداد جديد 2012اية ماي إىل غ
مل الديوان حت لذلك و�تيجة. 2012ماي  إىل 2011جا�في  منالفرتة  خالل%  46 بنسبةبواسطة هذا العداد 

  .د.أ 45زيادة يف املبالغ املدفوعة للمستغل مبا يناهز 
  

التطهري دائما بصيا�ة التجهيزات املوضوعة على ذمتهم  حملطّاتن وال يقوم املستغلّ ،أخرىومن �احية 
الرقابة مشلت منشآت التطهري بوالية  لفريقهذا الصدد من خالل زيارات ميدا�ية  يفن تبيو. املطلوب النحو على

 اتاحملطّ بإحدىمتواجدة  مضخّات 4تني من ضمن تعطّل مضخّ 2005يف سنة  املربمةصفقة البنزرت موضوع 
         قبل الديوان يف شهر  مناجلرد املنجز  أن ويذكر. أخرىحتياطي مبحطّة د الكهربائي اإلوكذلك تعطّل املولّ

تالفيها رغم ا�تهاء آجال  2013إىل موفى فيفري  بالتجهيزات مل يتم ابعطأعدة  ةاينمع من مكّن 2012جوان 
  .غالل هذه املنشآتتنفيذ الصفقة املتعلّقة باست

  
III -  فالصفقات يف التصر 

  
ة  قيمتها �اهزتصفقة  150يوان سنويا قرابة يربم الدومكّن النظر . 2011سنة  بعنواند .م 83اجلملي

متطلّبات الشفافية واملساواة  وفقدون إجنازها  حالتخالالت إصفقة من الوقوف على  60مشلت  منهايف عينة 
التقديرية وبالتمديد يف صلوحية العروض  والكلفةشروط املشاركة  بضبطهذه النقائص  وتعلّقت. العارضنيبني 

  .املستعملة املياه حتويل ومنظومات التطهري مبحطات وكذلك املزودين وباختيار
    

  التقديرية والكلفة املشاركة شروط ضبط  - أ 
  

يتم دائما توزيع  مللصفقات العمومية لظم املن 2002لسنة  3158من األمر عدد  19خالفا للفصل 
�تيجة  الصفقات يف إجناز ريتأخالبطريقة مدروسة مما �تج عنه حمدودية املنافسة و أقساط إىلالطلبات العمومية 

  .تكرار إعالن طلبات العروض غري مثمرة عالوة على حتمل الديوان لفوارق يف األسعار
  

أوت  5هتذيب حمطّة الضخ  صفقةاملتعلّق بو 2009يف سنة  الصادرتبين خبصوص طلب العروض  فقد
إىل احلصول على عروض مالية جتاوز جلّها الكلفة التقديرية  أدىعدم توزيع هذه الصفقة إىل أقساط  أنبصفاقس 
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أقساط وهو ما �تج  إىل توزيعه ةومتّ اعتبار طلب العروض غري مثمر وإعاد. د.أ 394ما يعادل  أي % 60بنسبة 
عروض املتعلق بأشغال متديد وهتذيب الطلب  شأنذلك أيضا  وكان. إجناز املشروع حبوايل سنتني يفعنه تأخري 

 وقدقسط وحيد  يف 2002سنة  يف عنه اإلعالنمتّ  الذيالتطهري بسوسة ومحام سوسة والقلعة الكربى  اتشبك
طلب  عن اإلعالن إعادة ومتّت. ر بسبب ورود عرض وحيداللجنة الداخلية للصفقات اعتباره غري مثم قررت

قرب  بسببعن ذلك التقليص يف آجال اإلجناز بتسعة أشهر  اجنرو. إىل ثالثة أقساط مكو�اتهالعروض بعد توزيع 
  .د.م 1,5 وايللذلك فارقا يف السعر حب تبعاحتمل الديوان ورض عا�تهاء صلوحية ال

  
إقصاء العرض األقل مثنا  يفلبعض الصفقات  جمحفةإقصائية  شروطصعيد آخر، تسبب إدراج  وعلى
بتقديم مؤيدات إجناز " الزهري"مطالبة مصنعي القنوات وقطع  ذلك من ةعروض غري مثمرال اتأو إعالن طلب

يف  عنه اإلعالنمتّ  الذيوكان ذلك شأن طلب العروض . املشاركني بعضمشاريع مماثلة وهو ما قلّص يف حظوظ 
 مثنا األقلّ العرض إقصاء بسبب إعادته متّت الذي وتطاوين مد�ني مبدينيت أحياء بتطهري واملتعلّق 2010سنة 
هذه  عن اجنر وقد. بعدما طلب الديوان التمديد يف صلوحية العروض بعرضه التقيد عن الثا�ي العارض وامتناع

  .د.أ 149 حبوايل العرض مثنيف  فارقالوضعية حتمل الديوان ل
  
بتحديد  احلاالت بعض يفمل يقم الديوان  ،صفقات العموميةللم ظّاملنلألمر  (1)التفسريي للمنشورخالفا و

 الداخلية اللجنة على الفني الفرز وتقرير الشروط كراس عرضالكافية مما �تج عنه  بالدقةالكلفة التقديرية 
 مقبوليةحتيني هذه الكلفة أثناء الفرز مبا ال يضمن التأكّد من  أو للصفقات العليا اللجنة عن عوضا للصفقات
توسعة حمطة التطهري بسوسة الشمالية حيث حددت الكلفة التقديرية يف  مشروعويذكر يف هذا اال . األسعار
. د.م 5,5د يف حني بلغ معدل العروض املالية .م 3,1لتصبح  الحقا حتيينها متّ ثمد .م 2,5 بقيمة أوىل مرحلة
          طلب العروض الصادر يف  موضوع احملطّة بنفستدعيم طاقة املنشآت واملعدات  أشغالشأن  كان وكذلك
 املتعلقة التقديرية الكلفة حتيني مت كما. د.م 5,8د إىل .م 4,8التقديرية من  كلفتهامت حتيني  حيث 2009سنة 

  .د.م 20 إىلد .م 12 من 2008يف سنة  عنه املعلنلعروض هرقلة موضوع طلب ا-بإجناز حمطة التطهري النفيضة
  
  
  

                                                            
  .2007 جوان 20 مؤرخ يف 2007 لسنة 28 عدد (1)



334 
 

 
 

  العروض صلوحية يف التمديد  - ب 
  

 بآجال اإللتزامعلى ضرورة  لألمر املنظم للصفقات العمومية الذي ينص (1)التفسريي للمنشورخالفا 
ب التمديد يف صلوحية العروض أو إعالن طلبات طلّت مماعمليات الفرز آجاال طويلة  تستغرق العروض، لفرز معقولة

عالوة على ما  املشاريعأرفع وتسجيل تأخري هام يف إجناز  اأسعار الديوانل عنه حتم اجنرالعروض غري مثمرة 
  .مصداقية الديوان إزاء املتعاملني معه على سليب تأثريذلك من  يسببه

  
و�قل القنوات  بالتزود واملتعلق 2010 سنة يف عنه املعلنطلب العروض  يففرز الاستغرقت عملية  فقد

ما استدعى التمديد يف صلوحية العروض يف مناسبتني  هوسنة و حوايليف مشروع توسيع شبكة التطهري باملر�اقية 
 متّ 6من ضمن  الديوان لطلبعارضني  4 استجابة عدم وأمام. بالنسبة لقسط التزود بالقنوات وقطع الزهري

ومل مينع ذلك من إعادة اعتبار طلب العروض غري . 2012طلب العروض غري مثمر ومتّت إعادته يف سنة  اعتبار
أيام  107التمديد يف صلوحية عروضهم بعد أن استغرقت إجراءات الفرز  املشاركنيمثمر للمرة الثا�ية إثر رفض 

 املبلغ من % 8,5د أي ما ميثل �سبة .أ 161غ العروض األول والثا�ي بل العروض بني طليب قيمةعلما بأن الفارق يف 
  .للعروض اجلملي

  
القنوات  بتوفري واملتعلق 2010مت إصداره يف سنة  الذيالشأن بالنسبة لطلب العروض  كانوكذلك 

غري  2011يف جوان  ارهيف مشروع تدعيم شبكة التطهري ببعض املدن بوالية سوسة حيث متّ اعتب" الزهري"وقطع 
مثمر بالنسبة إىل القسط املتعلّق بتوفري قطع الزهري بسبب امتناع املتعهدين عن متديد صلوحية عروضهم �تيجة 

 ومتّ. شاركة أي عارضمب ظحي مل ثانوتبعا لذلك أعلن الديوان عن طلب عروض . فرزالالتأخري يف إمتام إجراءات 
. 2013ه إىل غاية ا�تهاء املهمة الرقابية يف شهر أفريل اإلعالن عن طلب عروض ثالث مل تستكمل اإلجراءات بشأ�

  .الصفقة سعريف  فارق هاملسنتني عالوة على إمكا�ية حتمل الديوان  فاقترتّب عن ذلك تأخري يف اإلجناز  وقد
  

بالقنوات ومدها  بالتزود ومتعلّق 2006يف سنة  صادرمتّ يف إطار طلب عروض  أخرى، �احية ومن
يتعلّق  فرعينيالتزود بقنوات من األلياف الزجاجية إىل قسطني ب املتعلقتوزيع القسط  العطار، حمطّة إجنازيف مشروع 

و�ظرا لطول إجراءات فرز العروض واملصادقة . مم 1600والثا�ي بالقنوات قطر  مم 1200األول بالقنوات قطر 
                                                            

 .2007جوان  20مؤرخ يف  2007لسنة  28عدد  (1)
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ن إمضاء العقد ع اإلختيار ليهالذي أرسى ع ا�يسباإل املشاركامتنع  فقد ،أشهر 9عليها اليت استغرقت حوايل 
املرتب  املشاركمم إىل  1200القنوات قطر  قسطو�تيجة لذلك متّ إسناد . �ظرا الرتفاع أسعار املواد األولية

 إقصائيا شرطا ميثلالذي  املعامالترقم  ملؤشر استجابته عدم منبالرغم  وذلكد .م 9,227الثا�ي بعرض قيمته 
  .د.م 3,856ما محّل الديوان كلفة إضافية �اهزت  هوو

  
شأ�ه بعد تغيري  يفطلب عروض  وإعادةاعتباره غري مثمر  متأما بالنسبة للقسط الفرعي الثا�ي فقد 

دراسة أعدت يف الغرض إىل اخلرسا�ة  وفقاألفضل من �احية اجلودة  وهي �وعية القنوات من األلياف الزجاجية
حتمل الديوان فارقا يف ود .م 21 بقيمةإبرام صفقتني  ذلكترتّب عن   وقد. املغلّفة بالبالستيك املسلّحة واخلرسا�ة

  . فقتني �اهز سنتنيبعرض املشارك االسبا�ي إضافة إىل تسجيل تأخري يف إبرام الص مقار�ةد .م 6 قدرهالسعر 
  
  املزودين اختيار  - ج 

  
 بني واملساواة الشفافيةبعض الصفقات يف جمال اختيار املزودين �قائص حالت دون ضمان  شهدت

املتعلق بتهذيب و 2010عنه يف سنة  املعلنمن طلب العروض  3بالنسبة للقسط عدد  متّذلك  من. العارضني
شبكات التطهري حبي ابن خلدون إقصاء العرض األقلّ مثنا واختيار العرض املصنف الثا�ي بفارق يف السعر �اهز 

عن الكلفة التقديرية يف حني مت يف عديد  % 22,78وعلّل الديوان ذلك باخنفاض العرض املايل بنسبة . د.أ 400
34النسبة  ات اختيار عروض أخرى جتاوزت فيها هذهاملر %.  

  
 من قنوات باقتناء واملتعلّق 2009يف سنة  الصادرويف إطار طلب العروض  أخرى، �احية ومن

السعر ب يتعلّقجبدول األسعار  خطأ الثا�ي املشاركعرض  تضمنتقرير فرز العروض إىل  أشار املسلّحة، اخلرسا�ة
لألسعار  التفصيلي اجلدولعن املبلغ احملدد بوثيقة  خمتلفا جعله مما) د للمرت اخلطّي 71,5(نقل القنوات لالفردي 

قام الديوان باستشارة  ،ضوختالف على الرتتيب املايل للعرو�ظرا ال�عكاس هذا اإل). د للمرت اخلطي 17,500(
على  األخري هذاوأمام تأكيد . الغرض يفأوصت مبراسلة العارض ف املوضوعاللّجنة العليا للصفقات حول هذا 

مبا  واكتفتاخلطأ البين  قبيلمن  حدث ماواعتربت اللّجنة . الصفقة هطأ املذكور اقرتح الديوان إسناداخلوجود 
  .قدمه الديوان من مقار�ة الثمن الفردي املقرتح مع الكلفة التقديرية وسعر العارض الثا�ي
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خ الوارد بعرض �فس .م/د 125 بسعرخ منخفض جدا مقار�ة .م/د 17,500وتبين للدائرة أن السعر 
               إضافة إىل اخنفاضه مقار�ة بالكلفة التقديرية  2008سنة  يف عنه إلعالنمتّ االشركة يف طلب عروض 

 ببئر الصناعية باملنطقة املنتصب) خ.م/د 24( األول املرتّب املشاركالوارد بعرض  بالسعروكذلك ) خ.م/د 30(
ن كما تبي. بالنفيضة الكائن الصفقة إسنادها مت اليتشركة الإىل موقع املشروع مقار�ة مبصنع  مسافةقرب األمشارقة 

 أحدعلى إمضاء  حيتوي الخ .م/د 17,500ملبلغ  نلألسعار املتضم التفصيلي اجلدولأن الصفحة األخرية من 
 اخلطإ باب منبقية الصفحات وبالتايل ال ميكن اعتبار اختالف سعري النقل ل خالفاجلنة فتح العروض  أعضاء
ياملاد.   

  
اضطر  اشهر 18بلغ  والذيالصفقة  هذهإىل ذلك و�تيجة للتأخري املسجل يف إبرام وتنفيذ  باإلضافة

قاول املكلّف د مع امل.أ 268بقيمة  للصفقةملحق  إعدادهذه القنوات إىل  مدتسريع �سق إجناز  قصدالديوان 
  . شغال اليزال يف طور املصادقةاألبإجناز هذه 

  
د لفائدة الشركة العامة .م 11عدة صفقات وأذون طلب بقيمة مجلية �اهزت  الديوان أسند كما

النصوص املنظّمة ب احلاالت بعض يف التقيد دون وذلك األسبق البيئةوهي شركة هلا عالقة بوزير ) SGB(للبناءات 
 هذه معإبرام صفقات بالتفاوض املباشر  متّ األسبق البيئة وزير من وبتعليمات ذلك من. للصفقات العمومية

نتزه سكرة مببلغ مببإجناز أشغال هندسة مد�ية  واملتعلّقة 2008 سنة يف املربمة ةشأن الصفق ذلك وكان. الشركة
إجناز أشغال هتيئة املسلك الصحي واملساحات اخلضراء ب املتعلّقةو 2010املربمة يف سنة  والصفقةد .أ 461

  .د وهي أشغال ال تدخل ضمن مهام الديوان.أ 766مبنطقة قرطاج مببلغ 
  
الشركة إثر تنظيم استشارة موسعة  لنفس 2010سنة  يفأسند الديوان صفقتني  السياق، �فس يفو

 وتعلّقت األسبقهاتني الصفقتني متّتا بتكليف من وزير البيئة أن  وتبين. لألشغالستعجالية الالصبغة ا بدعوى
أشغال  وهيد شبكة ري باملياه ملبإجناز أشغال  والثا�ية" مجعية بسمة" ملقراألوىل بأشغال لتهيئة جمرى مياه حماذي 

  .الديوان مهام ضمن تدخل ال
  

أن  رغمشروع املحتت إشراف �فس رئيس  كان SGB لشركةالصفقات اليت أسندت  إجنازأن  وتبين
تعيني ب الفرز جلنة مقرتح االعتبار بعني يؤخذ ومل ،هذه الصفقات ختص مشاريع متزامنة ويف مناطق متباعدة جغرافيا
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واملتعلق بتطهري أحياء  2010متّ إصداره يف سنة  الذيشغال يف إطار طلب العروض األرئيس مشروع آخر ملتابعة 
أن �سبة تقدم ب علماأيضا إسناد هذه الشركة قسطني خالفا ملقتضيات كراس الشروط  اتّضح كما. مبدينة مجال

  .التعاقدية اآلجال حلول عند % 40 األقساط ألحد بالنسبة تتجاوزاإلجناز مل 
  
  العطار مبنطقة التطهري منظومة - د
  
�طاق تدعيم منظومة معاجلة املياه املستعملة بتو�س الكربى ولتغطية العجز احلاصل يف طاقة  يف

إجناز منظومة التطهري  برجمة متّتيف �سبة الربط بشبكة التطهري بتو�س الغربية،  وللرفع التطهري حمطاتاستيعاب 
ويف . 2007حيز االستغالل يف موفى سنة  تدخلد .م 138تناهز  تقديرية بقيمةاملخطط العاشر  خاللبالعطّار 

     صفقات بقيمة 3د من ضمنها .م 90صفقات بقيمة  6إبرام  2012هذا اإلطار، متّ  إىل موفى شهر ديسمرب 
. تو�سيا مقاوال يضم جممع معبإجناز حمطّة التطهري  2007إبرامها يف سنة  متّ اليت األوىل الصفقةوتعلّقت . د.م 63

مم  1200مبد القنوات قطر  التوايل علىمع �فس املقاول التو�سي  2009يف سنة  املربمتان ناياألخر وتعلّقت
  . مم 1600والقنوات قطر 
  
الصفقات الثالث رغم أمهية األشغال  إجنازإمكا�يات املقاول على  قدرة على الديوان (1)تأكيدلخالفا و

دون دخول  حال مماسنتني  جتاوز هاشهد صعوبات ترتّب عنها تأخري يف إجناز الصفقات ههذ تنفيذن فإ ،وتزامنها
 القنوات مبد املتعلقة الصفقة خبصوصاملقاول  عرض أن ويذكر. 2013أفريل  شهراحملطة حيز االستغالل إىل غاية 

  .% 38عن الكلفة التقديرية للديوان حبوايل  يقلّمم  1200 قطر
  

          شهر  موفّى يف أشغاهلا تنتهي أن املفرتض من واليت  احملطة إجنازاملتعلّقة ب األوىلفبالنسبة للصفقة 
يتم  ومل 2011املقاول فقد توقّفت األشغال يف شهر أفريل  اعرتضتاملالية اليت  للصعوباتو�ظرا  ،2010أكتوبر 
 إىل اللجوء ومتّ. املقاول مبوافقة حتظ مل تأخريخطايا  بتوظيفالديوان  قامذلك  وإثر. منها % 80سوى  إجناز
 الزالت األشغال بأن علما 2013 فيفري شهر غاية إىل امللف هذا يف تبت مل اليت للتحكيم العاملية التجارية الغرفة
  .2013أفريل  شهر غاية إىل متوقّفة

                                                            
للصفقات للرد على استفسارها عن قدرة هذا املقاول على إجناز ثالث صفقات هامة  حسب ما ورد باملذكرة املوجهة للجنة العليا (1)

 .ومتزامنة يف اآلجال
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دون حتديد  العزلجتارب  إجراءنص على يأن كراس الشروط  تبين فقد األخرينيبالنسبة للصفقتني  أما
 ومل. التجارب يف مراحل متقدمة من اإلجناز مل متكّن من كشف العيوب يف اإلبان هبذهجنر عن ذلك القيام فا هتاوتري

ما  وهوكلم  16م من القنوات من مجلة لك 11 حوايلإلحدى الصفقتني إالّ بعد مد  بالنسبةيتم إجناز التجارب 
 للصفقة بالنسبةالتجارب  إجراءتم يمل و. ظهور عيوب متعلّقة بالعزل تيجة�جديد  منترتّب عنه إعادة مدها 

�تج عن ذلك فسخ  قدو. كلم 25,5كلم من مجلة  16تشمل سوى  مل�تهاء من كامل األشغال وإالّ بعد اإل األخرى
 العزل ربجتا باستكمالد تعلّقت األوىل .أ 316والقيام باستشارتني بقيمة مجلية بلغت  2012الصفقة يف سنة 

تدليس و افتعالاملقاول يف  ضدشكاية ب 2011سنة  هناية يفتقدم  أنلديوان ل وسبق. الطرقات بإصالح والثا�ية
�فس  ضد أخرى بشكاية تقدم ثم. وثائق قصد احلصول على تسبقات من البنوك بالنسبة للصفقات اليت متّ رهنها

 بشأند .م 4تدليس الضما�ات املالية اليت قدمها املقاول بقيمة  إىلالبنك  تفطنإثر  ىعل 2012املقاول يف سنة 
  .الثالث الصفقات

  
  توسعة حمطة التطهري بسوسة الشمالية  - هـ
  

عن طلب عروض دويل مع اقرتاح متويل إلجناز أشغال توسعة حمطة  2005أعلن الديوان يف ديسمرب 
د .م 4,4منساوي بقيمة /تو�سيوأرسى االختيار على جممع " مفتاح يف اليد"التطهري بسوسة الشمالية بصيغة 

         إبرام العقد يف شهر  ومتّ. 2006مارس  شهر يف أبرمتوذلك يف إطار اتفاقية متويل ثنائية بني تو�س والنمسا 
 كمانمساوي النشأ املمن التجهيزات ذات  % 70من أن عرض املشارك مل يشمل توفري �سبة  بالرغم 2007ماي 
  .العروض فرز بتقريراإلشارة إىل ذلك  متّت بأ�ّه علما اإلتفاقية عليه �صت

  
امع تنفيذ الصفقة بسبب رفض البنك  ىعذّر علت 2007شهر سبتمرب  يفيف األشغال  الشروع وعند

مصادقة  تاريخ 2009 فيفري غاية إىلتعليق األشغال  ومتّ. النمساوي متويل املشروع لتعارضه مع شروط االتفاقية
           حوايلمرور  بعد أيتوفري جتهيزات ذات منشأ منساوي  خبصوصامللحق املربم  علىاللجنة العليا للصفقات 

  . األشغال ال�طالقتاريخ احملدد شهرا من ال 18
 

د لكامل الصفقة جبزءي اهلندسة .أ 167عن التأخري يف تنفيذ الصفقة تطبيق خطايا بقيمة  واجنر
متّ تربير ذلك بالنسبة للهندسة املد�ية على و. أشهر 10مضي  بعد الحقا عنها التخلّياملد�ية وتوفري التجهيزات متّ 
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مها ادات قدمعأساس مؤي  ي يف حني أنصد اجلوعتمد على سجلّ ا اخلطايا احتسابمن املعهد الوطين للر
 .حضرية ممضى من قبل املقاول ومراقب األشغال والذي مل يشر إىل صعوبة اإلجناز بسبب األمطار يف األيام املعنية

كراس  أوجبحني  يفأشهر  6ل ملدة بتوقيف األشغا قرارباقتناء التجهيزات على أساس  ةمتّ إلغاء اخلطايا املتعلّقو
  ".مفتاح يف اليد"بصيغة صفقة  باعتبارهاالصفقة دون جتزئتها  مبلغ أساسالشروط احتساب اخلطايا على 

 

عوضا عن املقاول متثّلت  2009-2008الفرتة  خاللتبين أن الديوان أجنز أشغاال  ،ومن �احية أخرى
أشهر دون تدوين ذلك يف دفرت احلضرية وإعالم جلنة  4 ت�اهز ةحفر بواسطة جرافة عمالقة ملد عملياتيف 

 ويعترب. د.أ 30 مببلغبفوترة هذه األشغال  2012الديوان يف سنة  قام الرقابة فريق تدخل إثر وعلى. الصفقات
 أشغال بشأن الديوان حتملهما  أساس على) د.أ 91(فريق الرقابة  قبل من تقديره متّ مبامقار�ة  منخفضا املبلغ هذا

  .(1)أجنزت بآالت أقلّ حجما
  
 حمطة التطهري ببنزرت  توسعة  -  و
  

 وجتاوز مكو�اهتا طاقة تناسق عدم جراءاإلستغالل  يفحمطة التطهري ببنزرت صعوبات  شهدت
للرتفيع يف طاقة املعاجلة  صفقة إبرام 2008 أكتوبر شهريف   ومتّ. استغالهلا الطاقة القصوى ملعاجلة املياه املستعملة

 متّوبعد ثالثة أشهر من ا�طالق األشغال . شهرا 12د على أن تنتهي األشغال خالل .م  4,716مببلغ مجلي �اهز 
املذكورة بالدراسات  املعطيات معتطابق �وعية الرتبة ومنسوب املائدة املائية مبوقع املشروع  عدم بسبب إيقافها

الكميات اإلضافية  وباعتبار .1992لى �تائج دراسة جييوتقنية للموقع منجزة منذ سنة األولية اليت اعتمدت ع
 إضافية كلفة حتمل قد الديوان بذلك ويكون ثا�يا مرتبا الصفقة صاحب يصبح األصلية، للصفقة امللحق موضوع
  .د.أ 131 �اهزت

  
د دون التحقق .م 1,421اليت بلغت كلفتها  التجفيفالتصريح بالقبول الوقيت لوحدة  متّ ثا�ية جهة ومن

هذه  أن فيه أكّد خبري تقرير إىل إستنادا % 30الفعلي من بلوغها املؤشر املطلوب املتمثل يف �سبة جتفيف تفوق 
استالم  ومنذ. املزود عرض يف املبينة باملواصفات محأة توفري صورة يف املطلوبة النسبةالتجهيزات بإمكاهنا بلوغ 

من االستفادة من مدة الضمان احملددة بسنتني بداية من  همما حرم امل يشرع الديوان بعد يف استغالهل الوحدة هذه
   .تاريخ االستالم الوقيت ومن التقليص يف كميات احلمأة املكدسة بأحواض احملطة

                                                            
 .2008لسنة  13393إذن طلب عدد  (1)
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 حمطيت التطهري بفر�ا�ة و بومرداس إجناز  -  ز
  

           بلغت مجليةصفقتني إلجناز حمطتني للتطهري بفر�ا�ة وبومرداس بقيمة  2001أبرم الديوان يف سنة 
العقدين  لشروطوخالفا ". مفتاح يف اليد"الدراسة والتنفيذ يتم تسلمهما يف صيغة  ذلك يف مباد .م 1,529
بقيمة مجلية تبلغ          2002نة كاهل املقاول متّ إبرام ملحقني يف س على حيملنص على أن أي مبلغ إضايف ت يتاملربمني ال

  .بإدراج أسعار جديدة وبتمديد اآلجال التعاقدية اد تعلّق.أ 72
  

مجلي  مببلغ آخرينمتّ إمضاء ملحقني  السابقوزير البيئة  منتدخل وبوبعد سنتني من استالم األشغال 
 عقدياملياه يف حني أن  لرفع حمطّتني بإضافةتربير هذين امللحقني  متّو. موجب بدونالديوان  هد حتمل.أ 67قيمته 

بأن اللجنة الداخلية للصفقات صادقت  علماإيصال املياه إىل احملطة  يفعلى مسؤولية املقاول  انينص الصفقتني
من األمر املنظم للصفقات العمومية الذي  85على هذين امللحقني بعد سنتني من االستالم الوقيت خالفا للفصل 

  .حق قبل التنفيذيوجب عرض املال
  
 مشروع تطهري مدن بين حسان وطوزة ومنزل فارسي  -  ح
  

د إلجناز مشروع تطهري مدن بين حسان وطوزة .أ 42قطعيت أرض مببلغ  2002الديوان يف سنة  اقتنى
 بعد احلصول على الرتاخيص الالزمة وإجناز الدراسات البيئية والفنية وشروع املقاول يف إجنازو .ومنزل فارسي

  .األشغال طالبت بلدية املكنني بتغيري املوقع
  
  يا فقد متّ التخلّي عن هذاوبالرغم من تأكيد ممثلي الديوان بأنا هاملوقع هو األفضل فنمم تبعات  عنه اجنر

 اكم. د.أ 155 مببلغاقتناء قطعة أرض أخرى  إىل إلتجأ الذيمالية وبيئية واضطرابات يف تنفيذ برامج الديوان 
 تركيز إرجاءالديوان كذلك إىل  واضطر. د.أ 44اجلديد مببلغ  باملوقعتركيز احلضرية  إعادةحتمل الديوان كلفة 

 إىل الديوان اضطر كما. د.أ 118 �اهزتكلفة إضافية الحقا  إجنازها تطلّب الضخ مبحطات املعدات بعض
حرمت من الربط بشبكات  اليتدينة منزل فارسي مل املستعملة املياه بتحويل تتعلّقضخ  ةالتخلّي عن إجناز حمطّ

  .سنوات 5 �اهز اتأخرياملياه املعاجلة علما بأن هذا املشروع قد شهد 
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  اجلمهورية السابق يف مهام اللجنة العليا للصفقات   رئيس تدخل - ط
  

عرض ملفات الفرز لبعض طلبات العروض احملالة على  متاملنظمة للصفقات العمومية  للقواعد خالفا
واجنر عن ذلك أحيا�ا تغيري يف ترتيب العروض أو . اللجنة العليا للصفقات على أ�ظار رئاسة اجلمهورية السابقة

 على عالوة إضافية تكاليف الديوان محّل امم جديد من إجراءاهتا وإعادة مثمرة غري العروض طلبات بعضاعتبار 
  .املشاريع من عدد تنفيذ يف هام تأخري تسجيل

  
عن ثالث طلبات عروض دولية إلجناز  2003و 2002أعلن الديوان يف سنيت  السياق، هذا ويف

 اليتشركة الواقرتح الديوان إثر فرز العروض اختيار  .هرقلة ومنزل متيم-حمطات تطهري مبدن القريوان والنفيضة
 اإلقرتاح هذا وحظي. د.م 5,438د و.م 7,938د و.م 10,107قدمت العرض األقل سعرا بقيمة على التوايل 

                باملذكرة املؤرخة يف املضمنة السابق اجلمهوريةبتعليمات من رئيس و. اللجنة العليا للصفقات مبوافقة
شركة املعنية العلى إسناد صفقة حمطة التطهري بالقريوان إىل  االقتصار" تقرر"وبعد مرور سنة  2005جوان  27

إلغاء التمويل املخصص إلجناز هذه احملطّة بسبب ا�تهاء صلوحية اتفاقية القرض يف حني مل بتلويح املمول  إثروذلك 
  .هرقلة ومنزل متيم- يتّخذ أي قرار خبصوص حمطّيت النفيضة

  
محطتني املذكورتني إىل حني للإلعالن عن طليب العروض بالنسبة وإزاء هذه الوضعية أرجأ الديوان ا

سنوات  8أي بتأخري حبوايل  2012سنة  يفهرقلة إالّ -مل يتم إجناز حمطة النفيضةو. إجياد مصادر متويل جديدة
 14بتأخري �اهز  أي 2013متّ الشروع يف إجناز حمطة منزل متيم يف سنة  كما. د.م �13اهز  الكلفةوبفارق يف 

تأخري يف استغالل شبكات  املذكورتني احملطتني إجناز يف التأخري عنوترتّب . د.م 6سنة وبكلفة إضافية حبوايل 
 هذه أثّرت وقد. د.م 6,4بكلفة  2005و 2004خالل سنيت  املنجزتني احملطّتني هاتني إىلحتويل املياه املستعملة 

معاجلة املياه املستعملة وعلى جودة اخلدمات املسداة إىل حرفائه عالوة  علىعلى طاقة الديوان  سلبا الوضعية
  .يط البيئيباحمل مباشرة املستعملة املياه إلقاء على

  
وافقت اللّجنة العليا  بالقنوات، بالتزود واملتعلق 2008 سنةيف  الصادرعروض الإطار طلب  ويف
إىل  PRVالتزود بالقنوات من مادة بيف إسناد القسط املتعلّق  على اقرتاح الديوان املتمثّل أوىل مرحلةللصفقات يف 

" تقرر"اجلمهورية  يستعليمات من رئوبإالّ أ�ّه . د.م 5,463املشارك اإلسبا�ي صاحب العرض األقل سعرا بقيمة 
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حمدودية املنافسة  بتعلّةاعتبار هذا القسط غري مثمر والقيام باستشارة مالية مباشرة لدى عدد من املصنعني 
   .% 8ن تقديرات الديوان بنسبة عقلّ ياإلسبا�ي  للمشارك املايلعرض الحني أن  يفوارتفاع األسعار 

  
 متسك ،مزود تركي معد .م 3,517بقيمة  صفقة إبرام عنو�تيجة لذلك قام الديوان باستشارة أسفرت 

. الشرقية مبستودع تسليمها يوجب الذيبتسليم القنوات بامليناء خالفا ملا �ص عليه كراس الشروط  التنفيذ عند
 عرض يفوقد .م 5,6مببلغ  عرضأسفر عن اختيار  الذيإعادة طلب العروض و العقد فسخترتّب عن ذلك  وقد

جلوء الديوان إىل وسنوات  3فاق  اإلجناز يفتأخري  ذلك عن ترتّب كما. د.أ 137املشارك اإلسبا�ي مبا يناهز 
  .أقل جودة وبنوعيةد .أ 379بقيمة  همتوفّرة مبخاز� بأخرىتعويض كميات من هذه القنوات 

  
واملتعلق  2004الشأن بالنسبة إىل القسط الثا�ي من طلب العروض الصادر يف سنة  كان كذلكو

خالفا القرتاح الديوان واللجنة ف. بأشغال متديد وهتذيب شبكة التطهري مبدن سوسة ومحام سوسة والقلعة الكربى
عتبار القسط التعليماهتا  اجلمهورية رئاسة أعطتيف مناقشة العرض الوحيد حنو التخفيض  املتمثّلالعليا للصفقات 

. 2005أكتوبر  8ذكّرة املوجهة إىل الكاتب العام للحكومة بتاريخ ما ورد بامل وفقعروض الغري مثمر وإعادة طلب 
مبدينة تزامن األشغال املزمع إجنازها بشارع احلبيب بورقيبة  2008وترتّب عن إعادة �شر طلب العروض يف سنة 

على  عالوةمنها  % 80 بإجنازهذه األشغال واالكتفاء  إيقافمع املوسم السياحي مما حدا بالبلدية إىل سوسة 
  .سنوات 4التأخري املسجل يف اإلجناز حبوايل 

  
 �فسعلى التوايل باستغالل منشآت للتطهري بواليات قابس وقفصة وتوزر  املتعلقان العروضطلبا  وعرف

على اقرتاح الديوان بإسناد الصفقتني إىل صاحب  2009اللجنة العليا للصفقات يف أوت  وافقتوقد . الوضعية
طليب العروض غري  اإلعالن عن أن متّ 2009رئاسة اجلمهورية يف أكتوبر  من بتعليماتإالّ أ�ّه . مثناالعرض األقل 

 هذه موضوع وتوسيعلمؤسسات الوطنية املنتمية للقطاع ل موسعةوالقيام باستشارة " لضعف املنافسة"مثمرين 
طلب العروض يف شأهنما غري  تربأع أنمنشآت تطهري بوالييت باجة وجندوبة بعد  استغاللضم لت االستشارة

اللجنة العليا  طرف منواستغرقت إجراءات إعداد هذه االستشارة قرابة ثالث سنوات ليتم إلغاؤها . مثمر
  .كلزمة تصنيفه باعتبار امللف هذا يف للنظر أهليتها لعدم 2011للصفقات يف أوت 
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IV-  عن طريق االستشاراتواألشغال الشراءات  
  

وتبين من . سنةالد يف .م 11حدود  يفيقوم الديوان باقتناء مواد وخدمات عن طريق أذون طلب 
�قائص أضرت مبصاحل الديوان وتعلّقت  2011-2007إذن طلب خالل الفرتة  150خالل فحص عينة مشلت 

ألسبق وبإجناز أشغال لبيئة اابتعليمات من وزير  أجنزتوبأشغال  للوسط اجلهوية باملديرية منجزة بشراءاتأساسا 
  .األسبقلفائدة الرئيس 
  
 منجزة باملديرية اجلهوية للوسط شراءات  - أ 

  
بلغ رقم  الشركات بعض مع هباإلجراءات املعمول لالوقوف على جتاوزات  الشراءات جمال يف متّ

األكرب من الطلبات  قسطالب ا�تفعت واليتد .م 3,938ما يناهز  2011-2000الفرتة  خاللالديوان  مع امعامالهت
يتم و. املناطق اخلضراء وبردم وجتفيف احلمأة وجبهر األحواض وباقتناء مواد معاجلة الروائح واحلمأة بتهيئةاملتعلّقة 

 وأن اعادي يعترب الطلبيات موضوعستشارة ثالث شركات من ضمن هذه اموعة رغم أن إيف أغلب األحيان 
يف إطار االتفاقيات  ملشاريعالباعثني  جا�ب إىل اإلقتصاديةالعديد من املؤسسات  تتعاطاها املذكورة األ�شطة

  .(1)41اآللية  ضمناملربمة مع الديوان 
  

إذن طلب يف  12أن الظروف املتضمنة لبعض العروض هلذه الشركات قد وردت خبصوص  واتضح
مل �فس اخلط وهو ما يرجح فرضية اليوم حتت أرقام متتالية مبكتب الضبط عالوة على أن بعضها حي �فس

  . املصدر �فس عنصدورها 
  

د من امللفات حماضر استالم األشغال مرفوقة جبداول اإلجناز إذ يتم خالص الفواتري يعدالومل تتضمن 
تتضمن بعض حماضر استالم  ومل. من قبل رئيس املديرية" أشغال منجزة"بعد التأشري عليها بعبارة  ااملتعلّقة هب

من ينوهبم بل تؤشر من قبل رئيس املديرية خالفا ملا هو معمول به يف بقية  أواألشغال توقيع رؤساء احملطّات 
  .وال تسمح هذه الوضعية بالتأكد من االستالم الفعلي لألشغال ومطابقتها ملوضوع االستشارة. املديريات

                                                            
إلجناز بعض اخلدمات لفائدة هياكل عمومية مبوجب اتفاقيات تربم يف الغرض  21-21آلية حمدثة ضمن تدخالت الصندوق الوطين للتشغيل  (1)

 .عثني بتمويل مشرتك بني الديوان والصندوق الوطين للتشغيلمع با
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د تعلّق بأشغال صيا�ة املساحات اخلضراء .أ 97يمة إصدار إذن طلب بق 2009 سنة يف ومتّ
  . املذكورة اتاملؤسس إحدىمبحطات التطهري لفائدة 

  
ملا �صت عليه اإلستشارة خبالص املزود عند ا�تهاء كامل األشغال، فقد تولّى الديوان خالص  وخالفا

أشهر و�صف  5للمزود وقبل حوايل يوما من تسليم إذن الطلب  21د بعد .أ 74جزء هام من هذه األشغال بقيمة 
 إجناز جدول غياب يف وذلكدون التأكّد من اإلجناز الفعلي لألشغال  تهاء األشغال احملدد بستة أشهرتاريخ ا� نم

  .استالم وحمضر
 

�احية أخرى، صادق جملس إدارة الديوان على قائمة األشغال واخلدمات واملواد اليت ميكن التزود  ومن
 قامتمديرية الوسط  أنغري أ�ّه تبين . د.أ 100 قيمتها تتجاوز ال واليتطلب عوضا عن إبرام صفقة  بأذونهبا 

تتعلّق بردم احلمأة و�قلها وجتفيفها وتعبيد طرقات  املذكورة بالقائمة مدرجة غريمبقتضى أذون طلب بأشغال 
من تكليف مؤسسات صغرى هبذه  الباغالديوان  بهملا يقوم  وخالفارفع احلمأة وردمها  فبخصوص. وإصالحها

أذون  6هذه األشغال وفق  بإجناز 2011-2008فرتة القامت مديرية الوسط خالل  ،41األشغال يف إطار اآللية 
 إحدىإىل  تد أسند.أ 163احلمأة مببلغ  ردمب تضمنها أشغال تعلّق مند .أ 528 بلغتطلب بقيمة مجلية 

  .للصفقات العمومية مةاملنظّ الرتاتيب احرتاماملباشر دون  وضبالتفا املذكورة اتشركال
  
           قدرهشغال جتفيف احلمأة مببلغ مجلي بأ تتعلّق 2010- 2007الفرتة  خاللأذون طلب  5 إسناد ومتّ

ميتلكها أحد املقربني من وزير البيئة  واليتيف جمال الدراسات  تنشط (1)املذكورة اتؤسسامل إحدى لفائدةد .أ 478
شركات  3و املذكور الشخص �فس ملك على شركتني لدى شكلية باستشارة القيام إثروقد متّ ذلك . السابق

 خالفا بعينها مؤسسة حنووتعترب هذه العملية توجيها واضحا للطلبات . أخرى غري معنية بنشاط جتفيف احلمأة
  .العمومية تللصفقا املنظمة النصوص ألحكام

  
بكراء وحدة ميكا�يكية  يتعلّقد .أ 95مببلغ  2007يف سنة  الصادرطلب الإذن  شأنذلك  وكان

          السقف احملدد للخدمات  قيمتهيتجاوز ل بالديوانصادقة إدارة املتابعة والتنسيق مب حيظ مللتجفيف احلمأة 
 الوسط مديرية تولّت املذكور، الطلب إذن على املصادقة على احلصول وهبدفوإزاء هذه الوضعية ). د.أ 30(

                                                            
(1) Tassilis Env. 
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 األشغال هذه أن باعتبار وجتفيف جهر أشغال إىل جتفيف آلة كراء من موضوعها تغيري مع اإلستشارة إعادة
 وقد. األشغال طبيعة ميس مل التحوير هذا وأن علما اإلدارة جملس قبل من عليها املصادق القائمة ضمن مدرجة
 بتوجيه الديوان قيام سبق مما ويستنتج. األمثان وبنفس املزود �فس إىل الطلبية هذه إسناد إىل الفرز عملية أفضت
  . العمومية الصفقات جمال يف العمل هبا اجلاري للرتاتيب خالفا بعينها شركة إىل الطلبية هذه

  
د، تبين أن املزود تسلّم اإلذن بعد شهرين .أ 99بقيمة  2010الصادر يف سنة  بالطلب يتعلّق وفيما
 احلاجة مععليه إضافة إىل تسجيل تأخري هام يف اإلجناز بسبعة أشهر وهو ما ال يتماشى  صادقةو�صف من امل

 اإلجناز من التاكّد من ميكن ال مما مؤرخ غري اإلستالم حمضر بأن علما احلمأة من املنبعثة الروائح من للحد امللحة
  .لألشغال الفعلي

  
 قدره مجليمببلغ  2009و 2008 يتسن يفإذ�ي طلب  راصدإ متّ وإصالحها الطرقات تعبيد وخبصوص

على موافقة اللجنة الداخلية للصفقات  احلصولعلى أ�ّه مل يتم  عالوةاملنافسة  إىل الدعوةد وذلك دون .أ 143
          مت كذلك يف و. د.أ 93 مببلغطلب الإذن  إىلبرام صفقة بالنسبة إل اإلشراف سلطة من الرتخيص وعلى
د دون القيام بطلب عروض وفقا لإلطار القا�و�ي املنظّم للصفقات .أ 76إذن طلب مببلغ  إصدار 2010سنة 

  .العمومية
  
  للبيئة األسبقبتعليمات من الوزير  أجنزتأشغال   - ب 

  
          تدخل ضمن مهامه بقيمة البإجناز أشغال وخدمات  2010-2007قام الديوان خالل الفرتة 

األشغال بتعليمات من الوزير  هذهومتت . البيئة وزارة من بتمويل أو حسابه علىد وفق أذون طلب .م 1,831
متّت بوزارة البيئة أو  شكلية استشاراتمنه على إثر  املقربةشركات العدد من  إىل تسندوأللبيئة  األسبق

التمشي لتفادي اإلجراءات اليت  هذا مثلوتلجأ الوزارة إىل .  شأهنابالديوان دون إصدار طلبات عروض يف
 الديوان لدى هبا ومعمول مرو�ة أكثر إجراءات إىل الطلبات هذهتوجبها جملّة احملاسبة العمومية وبالتايل إخضاع 

خالل قام  الديوان أن ذلك من. العمومية للصفقات أعلى سقف وحتديد العمومية املصاريف مراقب تأشرية كغياب
         طلب بقيمة مجلية �اهزت إذن 12 بإصدار بعد استشارة عدد حمدود من الشركات 2010-2008الفرتة 
د تعلّقت بتهيئة املساحات اخلضراء وتركيز شبكات ري بوالية سوسة وأريا�ة ومبنتزه محادة دويك ومنتزه .أ 745
  .ميا�ة
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" Autobloquant"د تعلّق بتوفري وتركيب مادة .أ 50إذن طلب بقيمة  صدارإ 2009سنة  يف ومتّ
إثر استشارة متّ القيام  على" و.ح"الشركات الراجعة ملكيتها إىل  إحدىمبركز معاجلة النفايات اخلطرة جبرادو لدى 

مني النفايات إجناز أشغال تبليط مركز تث 2010سنة  يفكما متّ . البيئة وزارة ضبطتها شركات قائمةهبا لدى 
  .حيز االستغالل بعدد مل يدخل .أ 96بسوق اجلملة بقيمة 

  
د .أ 317 بلغت قيمتها" أ ب"بعدة شراءات لدى شركات  2011- 2006قام الديوان خالل الفرتة و

إحداها بتعليمات من وزير  لدى املنجزة الشراءات ومتّتهذه الشركات  ىغالبا عل اقتصرتعلى استشارات  بناء
 2008 سنة يف املياه معاجلة حول ئقيشريط وثا إجناز، ذلك منويذكر . املنافسة إىل اللجوء ودونسبق البيئة األ
              �اهزتجمسم لكوكب األرض بقيمة مجلية وقتناء آلة ملتميديا او الشركات هذهإحدى  لدىد .أ 43بقيمة 

           يفد .أ 28بقيمة  األسبقإجناز صورة عمالقة للرئيس و 2009سنة لاال�تخابية الرئاسية  احلملةد مبناسبة .أ 56
بصيا�ة املضخات وتركيز  تجناز أشغال مبنتزه سكرة تعلقإلإبرام اتفاقية  2007 سنة يفمتّ  كما. 2010سنة 

بقيمة  2008سنة  يف الصادرالشأن بالنسبة إىل إذن الطلب  كانوكذلك . د.أ 71جتهيزات لتصفية املياه بقيمة 
د إلجناز أشغال تصميم وطباعة وتركيز لوحات بيا�ية مبحيط املنتزه املذكور واملكتبة الرقمية لألطفال حيث .أ 28

  ".أ.ب"على ملك  شركاتشركات من بينها ثالث  أربعمتت استشارة 
  
من الوزارة  بتمويلالكرم - يهتيئة الطريق السريعة حلق الواد 2009متّ يف سنة  آخر، صعيد علىو

ملقتضيات األمر املنظّم  وخالفا األسبقبتعليمات من وزير البيئة و. د.أ 261بالبيئة بكلفة �اهزت  املكلّفة
أذون طلب عوضا عن القيام بصفقة يف الغرض علما بأن قائمة  4جتزئة هذه األشغال وفق  متّت ،للصفقات العمومية

  .البيئةبوزارة املكلفة لاقد متّ حتديدها من طرف  ممتّت استشارهت ذيناملزودين ال
  

           يفالتفاقية مربمة مع سلطة اإلشراف يف إطار اإلعداد للملتقى اإلسالمي لوزراء البيئة  وطبقا
 من مقدمة فواتري على بناء التسوية سبيل علىد .أ 160إذن طلب بقيمة  21قام الديوان بإصدار  2010 سنة

  .اإلشراف سلطة
  
   األسبق اجلمهوريةأشغال لفائدة رئيس   - ج 

  
وجه حق  دونإجناز أشغال  أ�ذاكبتعليمات من وزير البيئة  2010- 2007الفرتة  خالل الديوان تولّى

قرطاج "نني على غرار وفق أذون طلب أسندت إىل مزودين معي وعائلته األسبقلرئيس اد لفائدة .أ 766 بقيمة
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           يفمبر�اق املنجزة  األسبقلرئيس ارفع أتربة وفواضل البناء مبقر إقامة  ومتثّلت األشغال املنجزة يف". اللألشغ
) د.أ 23( األشغال هذه ةحتمل الديوان كلف وقد". قرطاج لألشغال"شركة ل مسندوفق إذن طلب  2007سنة 

 التفاوضطريق  عنقام الديوان يف �فس السنة بتكليف �فس الشركة  كما. مناصفة مع وكالة التصرف يف النفايات
تصريف مياه األمطار مبقر إقامة الرئيس باملباشر بإجناز أشغال جتديد شبكة التطهري مبنطقة سيدي الظريف و

 بالقصرأشغال هتيئة طرقات  إجناز �2008فس الشركة يف سنة  إىل وأوكل. د.أ 41مبر�اق بقيمة  األسبق
  .التسوية سبيل علىنافسة بصفة شكلية القيام بإجراءات امل ومتّد .أ 49الرئاسي مبر�اق بقيمة 

  
 بعائلة اخلاصة باإلقامةزينة  و�باتاتبإجناز أشغال زراعة عشب  2009سنة  يف أيضاالديوان  قامو

كما تكفّل يف �فس السنة . د.أ 126بقيمة  املنطقة بنفسالطريق احلزامية  وعلى احلمامات مبارينا األسبق الرئيس
لرئيس االراجعة لزوجة  د باملدرسة الدولية بقرطاج.أ 61جتهيزات لتصفية املياه اجلوفية بقيمة  وتركيبباقتناء 
  .د.أ 164املالئكة بقيمة  خليجبقصر  ري بكةعلى إجناز ش عالوة األسبق

  
إجناز  ،من قبل وزارة البيئة اختيارها إثرلألشغال  العامة الشركة إىل 2010 سنة يفالديوان  وأوكل

على  بناءد .أ 67بقيمة " بسمة"أشغال تركيز سياج حديدي على طول الغابة احلضرية بقمرت احملاذية ملقر مجعية 
. واحد شخص إىلاثنتني منها  يةملك ترجعشركات  3على  اقتصرتقامت هبا وزارة البيئة و شكليةاستشارة 

 اهلدفمياه األمطار احملاذي ملقر اجلمعية إالّ أن  تصريفمحاية قنال  بضرورةولئن مت تربير إجناز هذا السياج 
مثلما متّ الوقوف عليه من خالل زيارة " بسمة"يف اقتطاع جزء من غابة قمرت وضمها جلمعية  يتمثّل احلقيقي

د .أ 90إجناز مأوى سيارات بقيمة ب 2010سنة  يفالشركة العامة لألشغال  وقامت. ميدا�ية قام هبا فريق الرقابة
هذه الشركة على ضوء  اختيار ومتّ األسبقلرئيس اتعود ملكيتها لزوجة  واليتملدرسة الدولية بقرطاج ا لفائدة

  .بالبيئةاملكلفة  الوزارةاستشارة قامت هبا 
  
V- التصرف من أخرى وأوجه املعلومات تقنية  
  
  املعلومات تقنية  - أ 

  
 تطوير خالل من والفنية اإلدارية الديوان أ�شطة ألغلب هامة خدمات املعلومات تقنية وحدة تؤمن

 إىل حتتاجزالت  ماإالّ أن عدة جماالت . من دعم القيمة املضافة هلذه األ�شطة مكّنت عديدة أ�ظمة واستغالل
  .املعلوماتية والسالمة واإلستغالل لإلعالمية املديري املخططتنفيذ  وختص التحسني
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 املخطط املديري لإلعالمية تنفيذ - 1
  

مشروعا بكلفة مجلية �اهزت           28حيتوي على  لإلعالمية امديري اخمطط 2005أعد الديوان يف سنة 
تنفيذ هذا املخطط شهد عدة صعوبات ترتّب عنها  أن غري. 2008 ةإجنازه إىل موفى سن ميتد ود .م 4,7

مل تدخل بعض التطبيقات األخرى حيز  كما. سنوات 7عدة تطبيقات تراوح بني سنتني ووتطوير تأخري يف تركيز 
وتطبيقة التصرف يف املشاريع  واملالية احملاسبة يف التصرف تطبيقةعلى غرار  2012إىل موفى  ستغاللاإل

للجنة تعنى بأ�ظمة املعلومات كان يفرتض  2003بالرغم من إحداث الديوان يف سنة  وذلك ستثماروميزا�يات اإل
  .خططأن تسهر على حسن تنفيذ هذا امل

  
      جنازها منذ إتواصل ي اليت قة التصرف يف املشاريع وميزا�يات االستثمارييف خصوص تطب تبين فقد

 اإلعتماد املتدخلون يواصل لذلك وتبعا. استعماهلا لضمان املتدخلني خمتلف بني التنسيق حمدودية 2004سنة 
للقيام مبهامهم مثل احتساب خطايا التأخري واحتساب مبلغ مراجعة  يدوية أو مكتبية أو حمدودة تطبيقات على

مراحل  مجيعأسعار الصفقات ومتابعة تنفيذ الصفقات مما ال يسمح بتفادي ازدواجية مسك السجالت ومبتابعة 
  .تنفيذ املشاريع من الربجمة إىل خالص الكشوفات

  
كان باإلمكان  حمتملة جتاوزات إىل التفطّن دون حتول أن ميكن ثغرات التطبيقات بعض تتضمن كما

من ذلك تسمح . تالفيها من خالل جتسيم املخطط املديري لإلعالمية يف اجلا�ب املتعلّق بتأمني مصداقية املعطيات
 تسجيلبويف املوارد البشرية بقبول تاريخ ا�تداب يتعدى أو يسبق التاريخ اجلاري بفرتة تفوق السنة  التصرفتطبيقة 
 هو وكذلك. بقبول �فس رقم احلساب البنكي ألكثر من شخص وكذلكختص منتدب جتاوز سن التقاعد  معطيات
مشولية عملية الفوترة يف غياب ضبط لقائمة احلرفاء  تتضمن ال اليتالتصرف يف احلرفاء  ةقيتطب إىل بالنسبة الشأن

رمز  ةللتثبت من صح آلليةوة على افتقارها الذين مل يتم إصدار فواتري يف شأهنم مقار�ة بالفرتة اليت سبقتها عال
 إصدارعن  اإل�قطاع 2010أوت  إىل 2009ديسمرب  من املمتدةخالل الفرتة  متّ السياق هذا ويف. صنف احلريف

د بعنوان تسهيالت .أ 32غري املنزيل ختلّد بذمتهم  اإلستهالكمن صنف  امشرتك 2195ما يزيد عن  لفائدة الفواتري
  .الربط بالشبكةيف دفع معاليم 
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 االعتبار بعني أخذت قد الفوترة أن من آلية بصفة التثبت احلرفاء تطبيقة تتيح ال ذلك، إىل وباإلضافة
 تغيري جذاذات إصدار متّ مشرتكا 5351 إىل بالنسبة 2012 ماي شهر يف معاينته متّت ما وهو املشرتك رمز تغيري
 بالتطبيقة اإلبان يف إدراجها يتم ومل 2011 �وفمرب إىل 2010 أكتوبر من املمتدة الفرتة خالل شأهنم يف الفوترة رمز
    .املستوجبة املعاليم بتوظيف يسمح مل مما

  
  السالمة املعلوماتية وستغالل اإل - 2
  

املستعملني من األعوان وتصنيفها حسب  شكاوىل ن من تقب�ظام مساعدة ميكّ إىلالديوان  يفتقر
ب اعطأليتم مسك إحصائيات حول صنف ا ال كما. جنازهاإأمهيتها لتحديد أولويات التدخل ومتابعة سرعة 

  .الالزمة علّله الديوان بالنقص يف اإلمكا�يات املادية والبشرية الوقائيةختاذ اإلجراءات وأسباهبا ال
  
�قائص من شأهنا أن حتد من  وجودالبيا�ات لبعض التطبيقات  واعدقن من فحص أ�ظمة إدارة تبيو

مما من  اموقع 50بعضها  تعدى التخزين مواقععلى عدد كبري من  املعطياتجداول  بعضع يتوز متّمن ذلك . أدائها
  .تنفيذ األوامر وتداول املعطيات سرعة من قلّصشأ�ه أن ي

  
 شكاوىعلى غرار التصرف يف  اتالشروع يف استغالل بعض التطبيق بعد مل يتم أخرى، �احية ومن

 املثال سبيل علىويذكر . 2009وذلك بالرغم من تركيزها منذ سنة  دودةيتم استغالهلا بصفة حم أواملشرتكني 
زة ن من متابعة حضور العملة وتوزيع حضورهم على األشغال املنجبالدوائر اليت متكّ اإلستغاللتطبيقة التصرف يف 

تطبيقة  إىلذلك كان الشأن بالنسبة وك. قة باجلهر والتسريحائر ومن متابعة أذون األشغال املتعلّويف مستوى الد
ن من متابعة مؤشرات عمليات التطهري إضافة إىل اجلوا�ب املتعلّقة بالعملة التصرف يف حمطات التطهري اليت متكّ

  .مدرجة بقاعدة البيا�ات حمطة 90حمطة من مجلة  54 إىل بالنسبة ااستخدامه عدمتبين  حيثالصيا�ة  أشغالو
  

 وتبين. المة املعلوماتيةسة حول اليإىل مهمة رقاب 2011خضع الديوان خالل سنة  آخر، صعيد وعلى
أو متّ الشروع يف البعض اآلخر منها على غرار إحداث  2012سنة ل ةأغلب اإلجراءات املربجمب القيامأ�ّه مل يتم 

  .وتصنيف املخاطر اليت تعرتض األ�ظمة املعلوماتية وضبطوحدة للسالمة املعلوماتية 
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ومنح تراخيص  هاحتيينو تهامتابع على شرفتطبيقة ي تعيني مسؤول مهين على كلّ دائماال يتم و
 لربامج األصلية النسخما تبني االحتفاظ بك. لضمان صحة املعطيات زمةوالقيام بعمليات املراقبة الال اإلستعمال

نسخ التنفيذية فحسب العلى  هض حصولرتلتطبيقات لدى املسؤول عن إدارة قواعد البيا�ات يف حني كان من املفا
 جهاز 900جهاز من ضمن  400ال يغطي �ظام احلماية من الفريوسات سوى و. فيهلتفادي أي تغيري غري مرخص 

  .من استعمال األقراص احملمولة املتأتيةاملخاطر  بتفاديز ال يسمح النظام املركّ كما. مستغل حاليا
  
حسب  اإلستعمالإدارة تراخيص استعمال التطبيقات منح حقوق ب تتعلق إجراءات غيابيضمن  ومل

من . تغيري وظيفة املستعمل أو مغادرته املؤسسة صورة يف اإلستعمالعن عدم إلغاء حق  فضالحاجيات الوظيفة 
 ،2008سنة  منذوظف تويف م خصوص يفتطبيقة التصرف يف الشراءات  إىلذلك ما متّت مالحظته بالنسبة 

ت �قلتهم إلدارات ليست متّ أوألعوان غادروا الديوان  احساب 31مل يقع إلغاء  حيثتطبيقة التصرف يف املشرتكني و
ستعملني متّت �قلتهم إىل إدارات ليست هلا عالقة مل بالنسبة الشأن كان وكذلك. هلا عالقة بالتصرف يف املشرتكني

  .استخدام تلك التطبيقات قنشاط الشراءات واملخزون إالّ أهنم حافظوا على حب
  
  التصرف من أخرى أوجه  - ب 

  
 من عدد على الوقوف من األعباء من وجا�با األعوان يف التصرف مشلت اليت الرقابية األعمال مكّنت

  .املربرة غري االمتيازات بعض ومبنح الصلة ذات القا�و�ية النصوص احرتام بعدم أساسا تعلّقت املالحظات
  
  األعوان يف التصرف - 1
  

دون لعون رئيس دائرة باملديرية اجلهوية لتو�س الكربى  بإسناد خطة 2010أوت  2قام الديوان يف 
 وثالثة أشهر من نيحوايل سنت بعدذه اخلطة هب ا�تفعحيث  (1)2004لسنة  952احرتام مقتضيات األمر عدد 

املذكور بأن ال تقلّ هذه األقدمية عن  األمرحني يقتضي  يف 2008ترقيته إىل خطة رئيس مصلحة يف شهر أفريل 
ملتحصل على شهادة تقين اختصاص أشغال عمومية ال كما تبين أن املستوى التعليمي هلذا العون ا. ست سنوات

عوان التسيري املتحصلني على شهادة ختم سنتني أو ثالث أل إالّتسند  الهذه الوظيفة اليت  إىل اإلرتقاءختول له 
                                                            

 .واملتعلّق بضبط شروط التسمية يف اخلطط الوظيفية وشروط اإلعفاء منها بالديوان الوطين للتطهري 2004أفريل  13املؤرخ يف  (1)
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يئة ببال املكلفمن الوزير  بتعليماتمتّت  العونسنوات من التعليم العايل علما بأن الرتقية اليت حتصل عليها هذا 
  . األسبق

  
أو  اخالل فرتة إحلاقهم 2008و2000  سنةالتوايل من  علىطّة رئيس مديرية ابتداء خب عو�ان وا�تفع

الذي مينع تسمية  1998ديسمرب  20املؤرخ يف  792/3على الذمة خالفا ملكتوب الوزير األول عدد  اوضعهم
  . األعوان غري املباشرين مبؤسساهتم األصلية يف خطط وظيفية

  
من  بالرغمبإعادة إدماج عون بتعليمات من الوزير املكلّف بالبيئة آ�ذاك  2005 سنةقام الديوان يف و

من  61لفصل ا ألحكام اويعترب هذا اإلجراء خمالف. راجعة للديوان لصكوكإدا�ته حبكم جزائي جراء اختالسه 
األساسي ألعوان الديوان الذي ينص على أن إعادة إدماج أي عون تعلّقت به أحكام قضائية ال ميكنه أن  النظام

  .يتم إالّ خالل السنة اليت تلي اسرتداده حلقوقه
  

مبنح اخلضوع ملتطلّبات اخلدمة ومنها منحة الوضع حتت  (1)يتمتّع أعوان الديوان أخرى، �احية ومن
بالنسبة لألعوان  % 10رين بصفة مباشرة واألجر األساسي بالنسبة لألعوان املسخّ من % 15الطّلب البالغة 

متّ سحب هذه املنحة وخاصة منها تلك املتعلّقة باألعوان املسخرين بصفة مباشرة و. اإلقتضاءرين عند املسخّ
كما متّ أيضا متتيع بعض .على عدة أعوان يضطلعون مبهام إدارية ليس هلا عالقة بتأمني استمرارية املرفق العام

  . األعوان امللحقني أو املوضوعني حتت ذمة هيآت أخرى هبذه املنحة
  

إلدارة العامة لواملتعلّقة بشروط إسناد هذه املنحة  1999يف فيفري  املؤرخةاملذكرة  خولتولئن 
املنحة على عدد من املسؤولني خارج القائمة احملددة حسب خصوصيات مهامهم فإن ذلك ال جيب  هذهسحب 

الرقابة بضبط  فريقم قا قدو. من أجلها وهي تأمني استمرارية املرفق العمومي أحدثتأن يتناقض مع الغاية اليت 
بين ما يفيد عالقة مهامهم مبتطلّبات تأمني استمرارية تقائمة يف األعوان الذين متّ تسخريهم بصفة مباشرة دون أن ي

  .د.أ 234حوايل  2011-2009 للفرتةاخلدمة بالديوان اجنر عنها حتمل أعباء بلغ جمموعها 
  

                                                            
 30املؤرخ يف  1999لسنة  1887املصادق عليه باألمر عدد  1999من النظام األساسي الصادر يف سنة  111حسب ما جاء بالفصل  (1)

 .1999أوت 
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، تبين من خالل فحص قاعدة البيا�ات املتعلّقة بالتأجري وفيما يتعلّق باألعوان املسخّرين عند االقتضاء
ل خالل هذه املنحة دون أن يقوموا بأي تدخ عنواند ب.أ 42,652 مببلغمتتّعوا  عو�ا 63أن  2011-2009لفرتة 

 اويستنتج من ذلك أن إسناد هذه املنحة ال خيضع دائما إىل متطلبات اخلدمة وميكن اعتباره. كامل هذه الفرتة
ي يف إسناد كعنصر قارمتطلبات ووفق حتديد دقيق حلاجيات  هامن عناصر التأجري وهو ما يستدعي مزيد التحر

  . اخلدمة الالزمة لتأمني استمرارية املرفق العام
  

لحق لدى الوزارة املكلّفة بالبيئة محتمل الديوان أعباء اتصاالت هاتفية لفائدة عون  ،ويف �فس اإلطار
.        أن مقرر اإلحلاق �ص على أن مرتّب املعين باألمر حيمل على ميزا�ية الوزارة املعنيةبعلما  2000سنة  منذ

مل الديوان تكاليف حتكما .د.أ 2,180ما قيمته  2011-2009لفرتة ل بالنسبةوبلغت مجلة هذه األعباء 
  .2010و 2009د بالنسبة لسنيت  869بوزارة البيئة والتنمية املستدمية وذلك بقيمة  إطاراتّصاالت لفائدة 

  
 حدوثعند  الالزمةاإلجراءات التأديبية  ا�ّخاذال يتم دائما  ،متابعة حضور األعوان خيص وفيما

 أن كما. يوما 36 ألحدمهاربرة املغيابات غري ال دعد بلغ بإطارين تتعلّقانمعاينة حالتني  تمتّ وقد. جتاوزات
يقم بعملية التنقيط  ملدون التنصيص عليها باهليكل التنظيمي  مركزية مديرية رئيس خبطّة يتمتّع الذياإلطار الثا�ي 

  . 2012شهر ماي إىل شهر سبتمرب  منفرتة لل الشهريةذاذات اجلباستثناء  2009سنة  ذمن
  
من القا�ون  84حسب ما جاء بالفصل  وهيخالفا للحاالت املتعلّقة بوضعيات أعوان الديوان القارين و

اإلمتيازات  هااألساسي املباشرة واإلحلاق وعدم املباشرة والوضع حتت السالح، حتمل الديوان أعباء تأجري مبا في
أعوان  10عو�ا من بينهم  15ما جمموعه  2011العينية ألعوان وضعوا على ذمة هيآت أخرى بلغ عددهم يف ماي 

أعوان على ذمة اللجنة الوطنية لنظافة احمليط ومجالية البيئة وعون  5وضعوا على ذمة الوزارة املكلّفة بالبيئة و
وبالرجوع إىل ملفات هؤالء األعوان تبين أ�ّها ال تتضمن قرارات يف . على ذمة التجمع الدستوري الدميقراطي املنحلّ

حتملها الديوان  اليتاألعباء  وبلغت مجلة. لديوانا إىللتحاقهم باهليآت املعنية أو رجوعهم االغرض تنص على تواريخ 
  . د.م 2,064 قيمتهما  2012موفى سنة  إىل

  
   أخرىأعباء  حتمل - 2
  

بلغ جمموعها خالل فرتة  املنحلّالتجمع الدستوري الدميقراطي  لفائدة هباتو منحاالديوان  أسند
كما قام الديوان خالل �فس الفرتة بتحمل �فقات تظاهرات متّت مبناسبة . د.أ 74حوايل  2006-2010
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بعض لكان و. د.أ 122وذلك مببلغ  2009ومحلة اال�تخابات الرئاسية لسنة  �1987وفمرب  7االحتفاالت بذكرى 
ة حلقوق الطفل اليتاجلمعيات حظ أوفر يف احلصول على هبات من الدة التو�سيكان يرأسها يوان على غرار اجلمعي 

كما بلغت . د.أ 13,500بلغ جمموعها  مساعداتعلى  2010للبيئة واليت حتصلت يف سنة  األسبقالوزير 
د متثلت أساسا يف مفكرات وأجهزة تلفزة .أ 109,262ما جمموعه  2010و 2009سنيت  آخرمصاريف هدايا 

  .وهواتف جوالة وساعات يدوية
  
بنة الرئيس ا إىل الراجعةد .أ 8بقيمة " أطفالنا"باقتناء اشرتاكات يف جملّة  2010قام الديوان يف سنة و

 حتملتعليمات من وزير البيئة والتنمية املستدمية آ�ذاك وب. الغرض يفلطلب ورد على الديوان  استجابة السابق
وان متّ تعيينه كعضو طار يشتغل بالديإلد متّ ختصيصها .أ 65قيمة ب سيارة اقتناء كلفة 2006الديوان يف سنة 

الديوان كذلك  تكفّلو. 2011 ديسمرب يفهذه السيارة  ةمت استعاد هعلما بأ�ّ السنة، �فس يفمبجلس املستشارين 
 2010د يف موفى سنة .أ 137,659بلغ جمموعها  (1)صاريف لفائدة اللّجنة الوطنية لنظافة احمليط ومجالية البيئةمب

اللّجنة  هذهعباء اتصاالت متعلّقة هباتف جوال وضع على ذمة أل همن اسرتجاعها عالوة على حتمل ندون أن يتمكّ
  .د.أ 33,541ما قدره  2011إىل موفى سنة  جمموعهابلغ " م.م"واليت كان يرأسها السيد  2003منذ أكتوبر 

  
*  
  

 *      *  
  

 معاجلة وحمطات التطهري شبكات يف التصرف منظومة يف املتدخلني أهم للتطهري الوطين الديوان يعترب
 ظروف وتأمني احمليط سالمة على للمحافظة املائي التلوث مصادر كلّ مقاومة على يسهر فهو املستعملة املياه

  .للمتساكنني مالئمة صحية
  

 من مزيد بذل الديوان على ينبغي خبدماته، املنتفعني تطلّعات إىل واإلستجابة التحديات هذه واهبة
 استغالل مشلت واليت مبصاحله وأضرت املأمول الوجه على مبهامه قيامه من حدت اليت النقائص لتاليف اجلهد

 اإلستشارات طريق عن والشراءات الصفقات يف والتصرف اخلواص قبل من املستغلّة التطهري ومنشآت الشبكة
  .أعبائه يف والتحكّم األعوان يف والتصرف املعلومات وتقنية

                                                            
 .2003جويلية  30احملدثة بقرار من الس الوزاري املضيق بتاريخ  (1)
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 العمل به جيدر الشبكة، استغالل جمال يف املعتمدة املؤشرات وبلوغه الديوان تدخالت جناعة من وللرفع
  .للحرفاء املسداة اخلدمات جبودة لالرتقاء والبشرية الفنية موارده توظيف يف التحكّم مزيد على

  
 على احلرص مزيد اخلواص قبل من املستغلّة التطهري منشآت يف التصرف جمال يف الديوان على وينبغي

 هذا يف إلتزاماهتم الحرتام املقاولني على املراقبة تكثيف إىل باإلضافة حاجياته حتديد إحكام مع املنافسة تفعيل
 إىل مدعوة العمومية السلطات فإن العام، املرفق استمرارية تأمني يف االضطراب الجتناب وسعيا. اخلصوص
 أصبح الذي اخلواص قبل من التطهري منشآت استغالل عقود إلبرام املنظّم ا�و�يالق اإلطار استكمال يف اإلسراع
  .اللّزمات إسناد إلجراءات خيضع

  
 اجلا�ب، هلذا املرصودة اإلعتمادات أمهية إىل وبالنظر والشراءات الصفقات يف بالتصرف يتعلّق وفيما

 على النجاعة مزيد إضفاء على والعمل العمومية للصفقات املنظّمة الرتاتيب احرتام على العمل الديوان على يتعين
 اإلجناز يف والتأخري العروض صلوحية يف للتمديد املتكررة الطلبات لتفادي املشاريع تنفيذ ومتابعة الفرز عمليات
  .الطبيعي بالوسط املستعملة املياه لفظ تواصل عنه اجنر والذي

  
 القا�و�ية للصيغ خالفا األسبق اجلمهورية رئيس قبل من للصفقات العليا اللّجنة قرارات لتجاوز وكان

 أخرى �فقات إليها يضاف عنها غنى يف هو إضافية لتكاليف الديوان تكبيد ويف اإلخالالت تكاثر يف كبري دور
 شركات إىل هبا وعهد اإلشراف وزارة من بتعليمات إجنازها متّ مهامه ضمن تدخل ال أشغال أو شراءات بعنوان
  . ومقربوه األسبق الرئيس ببعضها وا�تفع للبيئة األسبق بالوزير عالقة ذات

  
 مبا املعلومات تقنية جمال يف خمطّطاته وتنفيذ إعداد حسن على احلرص مزيد إىل مدعوا الديوان ويبقى

 تدعيم عن فضال التطبيقات جمال يف املتاحة اإلمكا�ات كافّة استغالل على العمل وإىل املستعملني حلاجة يستجيب
 يف الديوان على ينبغي كما. التجهيزات وعلى املعلومات ومصداقية سرية على حفاظا املعلوماتية السالمة أ�ظمة
 بعض إسناد يف التحري ومزيد القا�و�ية بالنصوص التقيد على العمل أعبائه يف والتحكّم األعوان يف التصرف جمال
  .واإلمتيازات املنح

  
 يثريها اليت بالتجاوزات املتعلّقة امللفات إحالة أجل من الالزمة القا�و�ية التدابري اتّخاذ وقد تولّت الدائرة

  .النظر ذات القضائية اجلهات إىل التقرير هذا
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  رد الديوان الوطين للتطهري
  

I-  استغالل الشبكـة 
  

غري . شبكة التطهري اليت هي حتت تصرفهيقوم الديوان بتسخري وسائل بشرية ومادية هامة الستغالل 
التطور احلاصل يف حجم املنشآت مل يواكبه تطور يف اإلمكا�يات البشرية واملادية بسبب جتميد اال�تدابات منذ  نأ

شبكات التطهري  باستغاللعالوة على التوقف عن إبرام صفقات عمومية لتكليف القطاع اخلاص  2005 سنة
وسيواصل الديوان جمهوداته لتحسني مردودية معدات اجلهر بتعميم . لعليا للصفقاتاستنادا إىل رأي اللجنة ا

اإلجراءات اخلاصة بالتقليص يف املدة الزمنية لتفريغ احلمأة و تزويد الشاحنات باملاء وحتسني اخلدمات املسداة 
  .أريا�ةب اجلهوريةعلى غرار ما مت باإلدارة  ISO 9001ملشرتكيه بتعميم إرساء عالمة اجلودة 

 

II- منشآت التطهري من قبل اخلواص استغالل  
  
  تطوير �سيج املستغلني و تأمني استمرارية استغالل منشآت التطهري -
  

لقد سعى الديوان من خالل ضبط اسرتاتيجية لتشريك القطاع اخلاص يف استغالل منشآت التطهري إىل 
إدراج شروط د�يا بكراسات الشروط تضمن  تطوير �سيج املؤسسات الناشطة يف هذا اال مع احلرص على

ة خاصة إىل حمدودية حجم اخلدمات واملنشآت املعنية ويعزى عدم بلوغ األهداف املرجو. جودة اخلدمات املسداة
إىل جا�ب حمدودية املدة الزمنية املمكن إدراجها بالصفقات طبقا للقا�ون املنظم للصفقات العمومية وهو ما ال 

  .تطلبها �وعية النشاطتيتماشى مع االستثمارات اهلامة اليت 
  
      مقبولية األسعار -
أسعار املرت اخلطي جلهر ا إنات الشبكة لشبكات ختتلف من صفقة إىل أخرى حسب خاصي

وتبقى املنافسة هي العامل . ات منطقة التدخل، وهي عوامل هلا تأثري مباشر على مردودية املعداتوخاصي
د لألسعاراحملد.  
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  تنفيذ عقود استغالل منشآت التطهري    -
  

مت قبول الشاحنتني املزدوجتني على أساس بالنسبة لصفقة استغالل منشآت التطهري بوالية بنزرت، فقد 
اآلالت املعنية جديدة باعتبار  املثبتتني إىل أنSAM" "و "HYDROVIDE"شهادتني مقدمتني من طرف املصنعني 

أما بالنسبة لصفقة االستغالل بوالية القريوان، فقد مت توفري . عدم استعماهلما منذ تصنيعهما إال ملدة ساعات قليلة
املشروع وقد تعطبت أثناء التنفيذ مما اضطر املستغل  ا�طالقالشاحنة اجلديدة املضمنة بالعرض األصلي منذ 

  .بشاحنة أخرى إىل أن مت إصالحها و إرجاعها من جديد إىل حضرية العمل اخلاص بتعويضها وقتيا
  
ا بالنسبة لصفقة االستغالل بوالية القريوان، فإن معدل الكميات الشهرية احملتسبة مبحطة التطهري أم

      وهي مقدرة  2012حفوز خالل الفرتة الفاصلة بني ا�طالق الصفقة وقبل إصالح آلة القيس خالل شهر ماي 
. ³م 16116تتالئم مع معدل الكميات الشهرية احملتسبة بعد إصالحه وهي مقدرة ب فإ�ّها ، ³م 15325 ـب

ه سيتم مزيد واعتبارا ملالحظة اهليئة، وباعتبار أن الصفقة ال زالت جارية والكشوفات الشهرية تبقى وقتية، فإ�ّ
  .التحري يف هذه الوضعية واختاذ االجراءات املالئمة

  
III- التصرف يف الصفقـات  

  
  التمديد يف صلوحية العروض  - 
  

إن إجراءات فرز العروض تتضمن مصادقة العديد من اللجان ذات النظر واملمول الشيء الذي يتطلب 
، تاريخ تنقيح األمر املنظم للصفقات 2011وقتا يصعب أن تغطيه فرتة صلوحية العروض خصوصا قبل ماي 

على مرحلتني و هي مرحلة الفرز الفين لكل العروض الواردة ثم مرحلة الفرز املايل  العمومية، حيث تتم عملية الفرز
  .و إخضاع كل مرحلة إىل مصادقة جلان الصفقات ذات النظر

  
، فقد مت اسناد PRVاملتعلق بالتزود بالقنوات من مادة  2006وخبصوص طلب العروض الصادر سنة 

مم بعد موافقة اللجنة العليا للصفقات وموافقة  1200صفقة القسط الفرعي األول املتعلق بالتزود بالقنوات قطر 
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لفارق ااملمول إىل مزود تو�سي بالنظر إىل النسق التصاعدي يف رقم معامالته ولتقارب عرضه املايل مع التقديرات و
  .اليت تليهاملايل اهلام بني عرضه وعرض الشركة 

  
  اختيار املزودين   –
  

خبصوص  إستبعاد العرض األقل مثنا بطلب العروض املتعلق بتهذيب شبكات التطهري حبي ابن خلدون، 
فقد مت اعتبار العرض املايل األقل مثنا منخفضا بصفة غري عادية لتضمنه عدة أسعار شديدة االخنفاض تتعلق 

من  ةا من السوق باألسعار اليت اقرتحها مما جيعل اسناده الصفقة ميثل خماطرول اقتنائهابالتزود مبواد ال ميكن للمق
  .تنفيذها باجلودة املطلوبةحيث إمكا�ية 
  

، فقد صرح عضو جلنة فتح الظروف كتابيا أن عدم 2009خبصوص طلب العروض الصادر سنة 
  .كان على سبيل السهو إمضائه على وثيقة القائمة التفصيلية لألسعار

  
املتعلقة باستصالح منتزه   SGBمقاولةبالتفاوض املباشر مع  2008وخبصوص الصفقة املربمة سنة 

السابق و بتمويل من وزارة اإلشراف يف إطار إتفاقية مت  ةسكرة، فقد متت فعال بتعليمات كتابية من وزير البيئ
وقد مد الديوان . بدعوهتا إىل اإلجنازالسابق آ�ذاك بتعيني املقاولة و ةوقد قام وزير البيئ. إعدادها من طرفها

ومتت . بإبرام الصفقة والقيام خبالص املقاولة مبشروع صفقة بالتفاوض املباشر وطلب منه كتابيا بإمتام اإلجراءات
  .متابعة األشغال من طرف سلطة االشراف

  
حي املتعلقة بأشغال هتيئة املسلك الص 2010وكذلك كان الشأن خبصوص الصفقة املربمة سنة 

آ�ذاك الذي قام بتكليف  ةواملساحات اخلضراء مبنطقة حدائق قرطاج اليت متت فعال بتعليمات من وزير البيئ
بإبرام الصفقة والقيام خبالص املقاولة وحتمل جزء من  املقاولة بصفة مباشرة ودعوة الديوان إىل إمتام اإلجراءات

ومتت . مراسلة وزير البيئة آ�ذاك املوجهة إىل الرئيس املدير العام للوكالة العقارية للسكنى وهو ما تؤكدهالتمويالت، 
  .متابعة األشغال من طرف سلطة االشراف
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، فهي 2010يف سنة  SGBبالنسبة ألشغال هتيئة جمرى مياه األمطار ضمن الصفقة املسندة ملقاولة 
نطقة السياحية بقمرت املتاخم ملقر مجعية بسمة للنهوض بتشغيل املتواجد بامل مياه األمطارجمرى تهيئة بتتعلق 
 ا�عقادقبل  اضرورة إمتام أشغاهلآ�ذاك الذي أكّد على وزير البيئة  من تعليمات، ومتت هذه األشغال باملعوقني

قا وهو ما حتّم اللجوء إىل القيام باستشارة موسعة طب قر مجعية بسمةالدولية املربجمة آ�ذاك مب التظاهرات
وزير ، علما أن اللجوء إىل االستشارة مت بقرار من طرف من األمر املنظم للصفقات العمومية 39ملقتضيات الفصل 

مع العلم وأن متويل األشغال مت يف إطار ميزا�ية صرف مياه األمطار وأن الديوان سبق وأن قام بإجناز . آ�ذاك البيئة
  .العديد من املشاريع املماثلة

  
فإ�ه ميكن يف  ،املتأتية من حمطة التصفية بالشرقيةاملعاجلة شغال مد شبكة الري باملياه ألأما بالنسبة 

أكدت على اإلشراف  بعض احلاالت أن تكلف سلطة اإلشراف الديوان بالقيام مبثل هذه املشاريع علما وأن سلطة
اليت هي بصدد اإلجناز من طرف  9أشغال هتيئة الطريق الوطنية رقم إجناز األشغال يف أقرب اآلجال �ظرا وأن 

مع العلم وأ�ه مت متويل هذه األشغال كليا من طرف سلطة . وزارة التجهيز واإلسكان قد شهدت تقدما ملحوظا
وقد مت اللجوء إىل إعتماد . وأ�ه سبق للديوان إجناز مشاريع مماثلة 2009اإلشراف يف إطار االتفاقية املربمة سنة 

من األمر املنظم للصفقات العمومية �ظرا حلالة التأكد الناجتة عن  39تنادا للفصل املوسعة اس ةستشارمبدأ اإل
  .ظروف مل يكن بإمكان الديوان التنبؤ هبا

  
  توسعة حمطة التطهري سوسة الشمالية - 
  

لقد مت وضع اآللة على سبيل الكراء �ظرا لعدم توفر مثلها لدى املقاولة وعدم إمكا�ية توفّرها يف السوق 
وقد متت فوترة كلفة الكراء على أساس عدد ساعات العمل املنجزة فعليا والسعر احملدد . بالنظر خلصوصياهتا

  .880مبذكرة إدارة عامة عدد 
  
  بومرداسإجناز حمطيت التطهري بفر�ا�ة و   - 
  

بتغيري طريقة املعاجلة التكميلية وذلك بإدراج أسعار جديدة  2002تعلق موضوع امللحقني املربمني سنة 
عوضا عن املعاجلة مبادة الكلور �ظرا حلساسية األوساط البيئية املتلقية تتعلق باستعمال املعاجلة ما فوق البنفسجية 

   .إلعداد الدراسات التنفيذية الالزمةتني استوجب التمديد يف اآلجال التعاقدية للصفقمما 
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 األصلية كو�اتاملأجنزت املقاولة حمطيت رفع للمياه املستعملة مل تكو�ا من ضمن من جهة أخرى، فقد و
وقد مت اللجوء إلجناز هاتني احملطتني �ظرا لعدم إمكا�ية إيصال املياه . مما استوجب إبرام ملحقني للغرض لصفقتنيل

  :ما يلي حندارية وذلك بناءا على املستعملة بصفة ا
  
-  للمشروعني  إجناز احملطتني غري مدرج بأسعار الصفقتني و بالتايل ال يندرج ضمن احملتوى األصليإن

  .طبقا للعرضني املقدمني من طرف املقاولة والذي مت اعتمادمها يف إعداد الصفقتني
نشآت املربجمة بكل حمطة دون كراس الشروط اإلدارية اخلاصة بكل صفقة على املب يصنصمت الت -

  .التعرض إىل التفاصيل املتعلقة مبحطة الرفع
كراس الشروط الفنية اخلاصة بكل صفقة بأن املقاولة تتعهد بإيصال املياه املستعملة ب يصنصمت الت -

 نشأة العزلإال أ�ه متت اإلشارة أن إيصال املياه يتضمن جتهيزات ومنشآت تتعلق بإجناز قنوات وم. إىل حمطة التطهري
(regard  de  sectionnement) إجناز األشغال خبالص  مدة علما أن املقاولة طالبت طيلة .فقط

 ،هلذا الطلب يف اإلبان يستجبالديوان مل  غري أن ،املستحقات املتعلقة ببناء وجتهيز حمطيت رفع املياه املستعملة
قبل ، على سبيل التسوية وبقي هذا الطلب عالقا ملا تتطلبه الوضعية من درس وتدقيق مما أدى إىل إبرام امللحقني

عند إمضاء الكشف النهائي على إثر إعادة طرح هذا املوضوع من طرف املقاولة  و ذلك اخلتم النهائي للصفقة
 .للصفقة وتظلمه لدى سلطة اإلشراف

  
IV -   االستشاراتالشراءات عن طريق    

  
إن ه يتم اللجوء إىل القيام بشراءات عن طريق أ�ّ عة إالّغالبية الشراءات تكون يف إطار صفقات جمم

ختالل فجئي ملنظومة التصفية واملعاجلة إأذون طلب عند الضرورة واستجابة لطلبيات متأكدة على غرار تسجيل 
ر بعض منشات التطهري أو لصيا�ة وتعهد املساحات أو ملعاجلة الروائح الصادرة عن منشات التطهري أو جله

  .اخلضراء، هذا باإلضافة إىل التدخالت اليت يتم االذن باجنازها عاجال بتعليمات من سلطة االشراف
  
  شراءات منجزة باملديرية اجلهوية للوسط - 
  

خبصوص الشركات املذكورة صلب التقرير، جيدر التوضيح أن هذه الشركات هلا اختصاصات خمتلفة 
ويف ميادين متعددة هلا عالقة بأ�شطة الديوان مثل جهر األحواض وجتفيف احلمأة وجهر أحواض معاجلة املياه 
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كما يعتمد . حسب االختصاص، وتتم االستشارة ...واقتناء مواد خمثرة للحمأة واقتناء مواد معاجلة الروائح 
إلجناز أشغال تتعلق ببعض اخلدمات البسيطة اليت تعتمد  41الديوان تكليف الشركات احملدثة يف إطار اآللية 

ويتم يف كل احلاالت تطبيق اإلجراءات املعمول . ب إمكا�يات مادية أو مالية ضخمةباألساس اليد العاملة وال تتطلّ
وخبصوص الشركات املذكورة يف . ة عدد من الشركات املختصة ال يقل عن ثالثةهبا يف جمال الشراءات باستشار

التقرير جيدر التوضيح أ�ه سبق للديوان التعامل معها منذ سنوات وقد أوفت بالتزاماهتا التعاقدية من حيث اجلودة 
  .و اآلجال

 

عروضها يف �فس اليوم املوافق  تالشركات قدمإذن الطلب املذكورة، فقد تكون هذه  12وخبصوص 
عن طريق الربيد السريع يف اليوم احملدد آلخر أجل لتلقي العروض، وهو ما  تردووآلخر أجل لتسليم العروض، 

حتمل أي داللة أو عالمة تدل  العروض ترد يف ظروف ال كما أن. يفسر تسجيلها مبكتب الضبط حتت أرقام متتالية
  .ميكن التعرف عليها إال بعد فتحها من طرف جلنة فتح الظروف بالتايل العلى اسم الشركة أو املقاولة و

  
أما بالنسبة للكلفة التقديرية فيتم إعدادها قبل اإلعالن عن االستشارة و تكون مرجعا لطلب موافقة 

. ةاإلدارة العامة و مديرية التخطيط و امليزا�ية لرصد االعتمادات وهي إجراءات تسبق اإلعالن عن االستشار
عدم إدراج التاريخ بالكلفة التقديرية سهوا ويعد.  

 

املديرية اجلهوية للوسط تشكو �قصا يف بعض اخلطط على غرار رؤساء حمطات تطهري جبهة  كما أن
إحالة رئيس احملطة على (وحمطة التطهري سوسة اجلنوبية ) بوحجلة، حفوز، حاجب العيون، الوسالتية(القريوان 

  .طرف رئيس املديرية مما حيتم يف بعض احلاالت اللجوء إىل إمضاء حماضر استالم األشغال من) عدم املباشرة
  
قد مت خالص مبلغ القسط ف .د.أ 97مببلغ  2009خبصوص إذن الطلب الذي مت إصداره سنة  اأم
  .املربمة الحقا االتفاقية د بعد اال�تهاء من أشغال التوفري والغراسة طبقا ملا �صت عليه.أ 74األول البالغ 

  
طلبات عروض بالنسبة ألشغال تفريغ و�قل وجلأ الديوان إىل إصدار أذون طلب عوضا عن إصدار 

  .وردم احلمأة وأشغال إصالح الطرقات والقنوات �ظرا لرتابط هذه األشغال وصعوبة فصلها
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ا بالنسبة ألشغال �قل احلمأة من حمطات التطهري بكل من سوسة الشمالية وسوسة اجلنوبية وردمها، أم
لسريع لتفادي اإلضرار باألجوار وا�تشار الروائح الكريهة الديوان وجد �فسه يف وضعية تستوجب التصرف ا نإف

. وذلك العتبار منع استعمال احلمأة يف اال الفالحي ورفض املصاحل املعنية بالنفايات قبوهلا باملصبات املراقبة
جود ىل وإشارة عدهتا اجلهات املعنية باملراقبة وحفظ الصحة حيث متت اإلأىل التقارير اليت إهذا باإلضافة 

ولتحسني . هذه اإلشكاليات اشكاليات صحية على الصعيد اجلهوي وضرورة التدخل الفوري والعاجل حللّ
ن تطرأ الحقا، استوجب توفري مصب خاص عادة ما أمردودية معاجلة هذه احملطات تفاديا لكل ا�عكاسات ميكن 

ة اجلافة من حمطات أع على قبول احلمو�ظرا لعزوف أصحاب هذه املقاط. يكون مقطعا قدميا لردم احلمأة املفرزة
ة بالرغم من اهودات اليت بذهلا الديوان، واستعداد هذه الشركة لقبول أالتطهري وعدم توفر مواقع أخرى لردم احلم

  .احلمأة مبقطع متتلكه، مت إسنادها األشغال باعتبارها املسدية الوحيدة هلذه اخلدمة لتوفر موقع الردم لديها
  

جلهر أحواض وجتفيف  2010-2007رية الوسط بإعداد أذون طلب خالل الفرتة لقد قامت مدي
احلمأة و ذلك اهبة العجز احلاصل مبحطة سوسة اجلنوبية خالل موسم الصيف �ظرا للتخلي عن استعمال 

ه �ّأ مع اإلشارة إىل. عات السكنية وجتاوز طاقة استيعاهباأحواض التجفيف ملا تفرزه من روائح وقرهبا من التجم
ة وهو ما جعل الديوان يستشري شركات خمتصة يف جمال معاجلة أال توجد شركات خمتصة حصريا يف جتفيف احلم
وقد حرص الديوان على توسيع قائمة . و جتهيز حمطات التطهريأاملياه سواءا على مستوى الدراسات أو بناء 

عدم مشاركتها يف استشارة معينة ال يعين  نأها حيث من بعضالالشركات من استشارة إىل أخرى مع احملافظة على 
 ريتوف صعوبةكما أن قلة املنافسة سببه . من جديد إذا متت استشارهتا يف ما بعدبالضرورة أهنا لن تشارك 

آلة ضخمة ومعقدة غري  من طرف املشارك يف وقت وجيز باعتبار أهناة أوحدات للتجفيف امليكا�يكي للحم
الوثائق مبلف االستشارات ال متكن من  فإنة، شركألكثر من  صوص ملكية �فس الشخصأما خب. مصنعة حمليا

  .التعرف على مالكي الشركات
  
فبعد التنسيق مع  ،ةأواملتعلق بأشغال جتفيف احلم 2007ا خبصوص إذن الطلب الصادر سنة أم

ة داخل أحواض احلمأة املنشطة أراكم احلممديرية املتابعة والتنسيق، اتضح أن األشغال اليت جيب القيام هبا لتقليص ت
ل يتطلب القيام بأشغال تتمثل يف جهر أحواض تكثيف /غ 03ل إىل /غ 17والتخفيض من ارتفاع تركيزيتها من 

. ة املستخرجة من هذه األحواض يف مرحلة ثا�يةأاحلماة للتخفيض من �سبة تركيزيتها يف مرحلة أوىل وجتفيف احلم
ه مل توجد �ية مسبقة بعدم إخضاع الطلب ملقتضيات اد ملف جديد لالستشارة علما أ�ّلذا، تولت املصلحة إعد

  .النصوص املنظّمة للصفقات العمومية بل سجل خطأ يف تصنيف طبيعة األشغال
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أمبعد أن متت املصادقة عليه يف شهر  2010الشركة بإذن الطلب يف شهر جوان  ا بالنسبة لتاريخ مد
وقد تواصل العمل مع الشركة . بغية تزامن ا�طالق األشغال مع ا�طالق املوسم الصيفي ، فقد كان2010أفريل 

املعنية إىل حني دعم جهة سوسة بصفة وقتية بوحدة جديدة قام الديوان باقتنائها لدعم جمهود اجلهات يف جمال 
مما اثر سلبا على  هذه الوحدة شهدت اضطرابات متكررة يف اشتغاهلا أن إالّ .معاجلة احلمأة حسب احلاجة

جناز بقية األشغال ا استوجب دعوة املتعهد بصفة متقطعة إلة املستخرجة من احملطة ممأمردوديتها يف معاجلة احلم
ا أثر مم) 2011بداية  – 2010هناية (املربجمة بإذن الطلب إضافة لألحداث اليت شهدهتا البالد يف تلك الفرتة 

جناز الفعلي مبذكرة احتساب اآلجال املصاحبة حملضر مت تدوين تاريخ اإل وقد. سلبا على السري العادي للعمل
2011ماي  08وا�تهت بتاريخ  2010جوان  15األشغال ا�طلقت بتاريخ  االستالم اليت تنص على أن.  

 

2009ا خبصوص إذن الطلب الصادر سنة أم د وتعلية ثغرات مراقبة واملتعلق بأشغال إصالح معب
إىل مقاوالت خمتصة كا�ت بصدد تنفيذ صفقة متعلقة بإعادة تعبيد طرقات لصاحل بلدية املكان،  والذي مت إسناده

فقد متت دعوة الديوان لال�صهار ضمن هذه الصفقة إلصالح أجزاء من الطريق متضررة بسبب حفريات سابقة، 
الطرقات من حيث الكثافة  إضافة ملطالبة البلدية والسلط اجلهوية للتدخل الفوري والعاجل باعتبار أمهية هذه

لذا مت تكليف �فس املقاولة اليت تعمل حتت إدارة بلدية املكان . املرورية وتواجدها مبناطق سياحية وحساسة
�ه مت اعتماد �فس األسعار أعلما و. جل حتميلها �فس املسؤولية يف الضما�ات عند اجناز هذه األشغالأوذلك من 

  .بلدية و هي أسعار خضعت للمنافسةالفردية للصفقة املربمة من طرف ال
  
 شغال أجنزت بتعليمات من الوزير األسبقأ   - 
  

بتعليمات  االشراف سلطةلقد قام الديوان بإصدار أذون طلب إلجناز أشغال وإسداء خدمات لصاحل 
لة من وممو ترد عل الديوان من الوزارةوكان أغلبها على إثر استشارات  آ�ذاك مباشرة من الوزير املكلف بالبيئة

 .استشارهتا عنيقائمة الشركات اليت يت حتددالوزارة كا�ت ، فإن طرفها وحتى االستشارات اليت قام هبا الديوان
علما أن االستشارات متت خالل فرتات زمنية خمتلفة  .مبتابعة تنفيذ األشغالاإلشراف   سلطةكما تتعهد 

  .املذكورة عدم معرفته املسبقة باألشغالإضافة إىل  مجتميعه لديوانل مل خيول ومبناطق جغرافية متباعدة وهو ما
  
 Autobloquantد املتعلق بتوفري وتركيب .أ 50بقيمة  2009خبصوص إذن الطلب الصادر سنة و

مت ضبطها من  اتباستشارآ�ذاك ر البيئة يوزعليمات من مبركز معاجلة النفايات اخلطرة جبرادو، فقد قام الديوان بت
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د واملتعلق .أ 96بقيمة  2010كذلك هو الشأن بالنسبة إلذن الطلب الصادر سنة  .اإلشراف سلطةطرف 
  .بتبليط املساحة الداخلية ملركز تثمني النفايات بسوق اجلملة

  
مت اسنادها من طرف سلطة اإلشراففقد  ،"البكوش وأبناءه"ءات لدى شركات اا بالنسبة للشرأم 

وال ميكن له  الديوان ليس له علم مبالكي هذه الشركات علما وأن .خريةهذه األعلى إثر استشارات قامت هبا 
  .التعرف عليهم من خالل عروضهم

  
مبناسبة تدشني  االكرم واملساحات احملاذية هل - الوادي وخبصوص أشغال هتيئة الطريق السريعة حلق

القيام بذلك فعال بتعليمات من وزير البيئة فقد مت  ،د.أ 261بكلفة �اهزت  2009حمول رادس اجلديد يف سنة 
آ�ذاك ومطالبته بتوزيع املشروع إىل عدد من األقساط و القيام باستشارات لدى عدد من املؤسسات العاملة يف 

جلسة العمل جمال هتيئة املساحات اخلضراء عوضا عن اإلعالن على طلب عروض وذلك بناءا على قرارات 
حتت إشراف وزير الدولة املستشار اخلاص للرئيس السابق طبقا ملا ورد مبراسلة  2009فيفري  25املنعقدة يوم 

والذي توىل فتح االعتمادات الالزمة للغرض مباشرة  2009مارس  02الوزير املكلف بالبيئة إىل وزير املالية بتاريخ 
  .يف ميزا�ية الديوان

  
بناءا على تعليمات  2010ة يف سبتمرب املربم االتفاقيةبإعداد أذون طلب يف إطار  قام الديوان كما

علما وأن األشغال املنجزة يف إطار أذون الطلب هذه متت برجمتها وحتديد . آ�ذاككتابية من الوزير املكلف بالبيئة 
املتعلقة ويتم خالص الفواتري  سلطة اإلشرافحاجياهتا وإجراء استشارات يف شأهنا ومتابعة إجنازها من طرف 

  .ومد الديوان هبا بإعدادها األخريةر استالم وكشف كميات تقوم هذه على أساس حماضهبا 
 
    أشغال لفائدة رئيس اجلمهورية األسبق - 

لقد مت القيام هبذه األشغال بتعليمات من وزير البيئة آ�ذاك وكا�ت هذه التعليمات تتضمن الصبغة 
 ومعاينة تهاكان يتوىل شخصيا متابعاملتأكدة واملستعجلة، علما أن هذه األشغال متت حتت إشرافه املباشر حيث 

  .إجنازها
  
 الوزير املكلف بالبيئة من تعليماتعمال بخدمات رفع أتربة وفواضل البناء مبر�اق فقد متت  صوصخبو

  .العرض األقل مثنايف العرض ومتّ اسناد الطلبية للمقاولة صاحبة  الديوان بإعداد استشارة كما قام. آ�ذاك
  
  .متويل هذه األشغال مناصفة بني الديوان ووكالة التصرف يف النفايات متتعليمات وزير البيئة ب عمالو
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أشغال جتديد قناة لتصريف املياه و شبكة لتصريف مياه األمطار مبر�اقخبصوص إجناز أشغال مد و
بناءا  بصفة عاجلة فقد تدخل الديوان وأشغال هتيئة الطرقات بالقصر الرئاسي مبر�اق، املستعملة بسيدي الظريف
ى أعوان و�ظرا لتأكد األشغال واالجراءات األمنية املشددة واملسبقة عل. السابق على تعليمات وزير البيئة

 وزير البيئةسبق هلا العمل هبذه املناطق، فقد متّ تكليفها بإذن من " قرطاج لألشغال"املقاولة، وباعتبار أن شركة 
  .السابق إلجناز هذه األشغال

  
تعليمات من بوخبصوص أشغال زراعة العشب مبنطقة مارينا احلمامات والطريق احلزامية فقد متت 

هذه األشغال مت  مع اإلشارة أن .استشارهتا يتعنيالديوان بقائمة يف الشركات اليت  مد الوزير املكلف بالبيئة ومتّ
ا خبصوص اقتناء جتهيزات لتصفية املياه أم. سلطة اإلشرافحتديد حاجياهتا ومتابعتها واستالمها من طرف 

االشراف وكذلك كان  سلطةمن طرف  هااجلوفية لري املناطق اخلضراء حبدائق قرطاج فقد مت حتديد موقع تركيز
   .الشأن بالنسبة ألشغال اجناز شبكة الري بقصر هضبة املالئكة

  
ذن الطلب إصدار إفقد مت  ،وبالنسبة ألشغال تركيز سياج حديدي على طول الغابة احلضرية بقمرت

حتديد ستشارة وعينت املقاولة إلجناز األشغال وقد مت إاليت مدت الديوان مبلف  اإلشراف سلطةبتعليمات من 
فقد مت  حبدائق قرطاج، سياراتللهيئة مأوى ويف ما يتعلق بت. هااحلاجيات ومتابعة األشغال واستالمها من طرف

 وتكليفها ومتابعة باختيار الشركة من سلطة اإلشراف آ�ذاك اليت قامت إعداد إذن الطلب بناءا على تعليمات
  .وزارة البيئةو متويل مربمة بني الديوان ومتويلها يف إطار اتفاقية تنفيذ األشغال
   

V - تقنية املعلومات و أوجه أخرى من التصرف   
   

 تقنية املعلومات - 
  

والذي برمج خطط عملية  2005سنة املديري لإلعالمية واملصادقة عليه خالل متّ إعداد املخطط 
 هبات خارجيةوالبحث عن التمويالت الالزمة عن طريق قروض وتطلّب إجنازها ، على مدى مخس سنوات تباعا

كميات  ألمهية املشاريع وضرورة جتميع  اعتباراو .طويلة املزودين فرتة زمنية اختيارطلب العروض ووإجراءات 
االستغالل إضافة إىل أن املشاريع حتتوي على مبدأ املنظومة ووضعها حيز  وخاصة الثوابت املعلوماتكبرية من 

مل يتمكّن الديوان من إمتام الشاملة واملندجمة اليت تضمن أل�شطة الديوان االستغالل على النطاق املركزي واجلهوي، 
باب  أيضا تمشل اليتيف تقرير اهليئة وتاليف النقائص املذكورة على الديوان  ملوسيع .املشروع يف اآلجال املربجمة

    .االستغالل الفعليالتطبيقات اليت دخلت حيز  استغالل حسنالسالمة املعلوماتية و
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  أوجه أخرى من التصرف - 
 

 التصرف يف األعوان
    

 دعوهتم للقيام بأي خبصوص األعوان املتمتّعني مبنحة الوضع حتت الطلب حسب احلاجة الذين مل تتم
فإن هذا يعترب أمرا واردا باعتبار أن قرار وضعهم على الذمة يتم اختاذه ، 2011-2009تدخل خالل سنوات 

هذا وجيدر . مسبقا وذلك حتسبا حلدوث أي طارئ يستدعي التدخل الفوري من قبلهم خارج أوقات العمل
ى الذمة التذكري بأن األعوان املعنيني ينتمون إىل العديد من مصاحل الديوان جبهات خمتلفة ومل يكو�وا موضوعني عل
  .بصفة مستمرة بل مت ذلك يف فرتات متقطّعة متتد غالبا من أسبوع إىل أكثر وذلك خالل املدة املذكورة أعاله

  
وقام الديوان بتكفل جزئي ملصاريف اهلاتف اجلوال املوضوع على ذمة مدير عام بوزارة البيئة وذلك 

  .بتعليمات من سلطة اإلشراف وبعد موافقتها
  

ان على ذمة هيئات وطنية، فإ�ه منذ إحداث وزارة مكلفة بالبيئة خالل          وخبصوص وضع أعو
، مت إحلاق عدد من األعوان هبا على أساس تسوية وضعيتهم الحقا إالّ أ�ّه مل يتم تسوية إالّ البعض من 1991سنة 

وضع على الذمة دون   الوضعيات  وذلك بصيغة اإلحلاق القا�و�ي لبعض األعوان وبقيت احلاالت األخرى يف صيغة
  .إمتام اإلجراءات الرتتيبية اخلاصة هبا وذلك بالرغم من تذكري سلطة اإلشراف بضرورة تسويتها

  
كما متّ بطلب من سلطة اإلشراف املمثّلة يف وزارة الفالحة والبيئة واملوارد املائية آ�ذاك وضع أعوان 

وكذلك متّ وضع . 2003على ذمة اللجنة الوطنية لنظافة احمليط ومجالية املدن منذ إحداثها خالل شهر جويلية 
  .ة آ�ذاكعون على ذمة التجمع بقرار ممضى من قبل الوزير األول ووزير البيئ

  
  حتمل أعباء أخرى

  
طبقا ملا هو مربمج مبيزا�يته املصادق عليها من قبل  و. مليار 120يفوق رقم معامالت الديوان سنويا 

مليار بعنوان منح وهبات ويصرف اجلزء األكرب منه إىل  0,437اهلياكل املختصة يتم سنويا ختصيص ما يقارب 
يتم منحه ) ألف دينار 77(واجلزء املتبقي ). مليار 0,360(ودادية أعوان الديوان لتمويل �شاطه االجتماعي 
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ملختلف اجلمعيات املد�ية لتمويل باألساس أ�شطة ذات عالقة باال البيئي وكذلك لفائدة الشعب املهنية للتجمع 
لناشطة خاصة صلب الديوان واليت تتوىل صرف األموال املمنوحة ملساعدة أعوان الديوان ذوي احلاجة يف األعياد ا

وجتدر اإلشارة، أن جمموع املنح . واملناسبات كالعودة املدرسية وعيد الفطر وشهر رمضان أو االحتفاالت الوطنية
أما البقية، فقد مشلت �فقات . ألف دينار 74املذكورة واهلبات املسندة للتجمع بلغت خالل فرتة اخلمس السنوات 
ألف دينار  313علما وأن اتمع املد�ي قد متتع مببلغ . حتملها الديوان مبناسبة اإلحتفال بـذكرى السابع من �وفمرب

  .طيلة اخلمس سنوات املذكورة بعنوان منح وهبات
  

ى مبالغ بتدخل وبتعليمات من وزير البيئة وبالنسبة للجمعية التو�سية حلقوق الطفل، فقد حتصلت عل
  .آ�ذاك

  
هذا وقد دأب الديوان منذ سنوات على اقتناء مفكرات لتوزيعها على أعوا�ه يف آخر كل سنة إدارية 
إضافة إىل املمولني األجا�ب ملشاريع التطهري وبعض اإلطارات السامية مبختلف اهلياكل العمومية ذات العالقة مع 

 2010جملس اإلدارة، وإن ما الحظه فريق الرقابة صلب تقريره يف ما يتعلق باقتناء مفكرات سنة الديوان وأعضاء 
  .يندرج حتت هذا الباب

  
فقد وجد الديوان �فسه مرغما على اقتنـاء اشرتاك يف الة املذكورة وذلك " أطفالنا"وبالنسبة لّة 

وأمام هذا الوضع، وجد الديوان �فسه مضطرا خلالص . باعتبار أن الديوان تسلم الّة بدون أي طلب من قبله
  . هذه الة وقد مت توزيعها على أعوا�ه

  
نية حلماية احمليط املكلّفة بالتّصرف يف التّمويالت املخصصة للرب�امج الوطين وبطلب من الوكالة الوط

بتغطية بعض  10/09/2003لنظافة احمليط ومجالية املدن، قام الديوان طبقا لقرار الس الوزاري املنعقد بتاريخ 
إالّ أن هذه . وكالة مبشروع اتّفاقيةوالسرتجاع ما أ�فقه، مد الديوان ال. املصاريف العاجلة آ�ذاك واليت هتم اللجنة

األخرية مل تقم بإمضائها ومل تسدد للديوان دينه بالرغم من موافقة اللّجنة الوطنية لنظافة احمليط ومجالية املدن على 
وقد قام الديوان بتذكري الوكالة بتسديد هذا ). 2004فيفري  17حمضر جلسة بتاريخ (خالص ما أ�فقه الديوان 

الص كذلك أعباء فواتري املكاملات اهلاتفية واهلاتف اجلوال املوضوع على ذمة اللجنة واملذكورين بتقرير الدين و خب
 .هيئة الرقابة

  




