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رفع الجلسة00.00 :

 مداوالت اللجنة:

عقدت جلنة الإصالح الإداري واحلومكة الرش يدة وماكحفة الفساد ومراقبة الترصف يف املال
العام جلس هتا احلادية والعرشين لدلورة النيابية اخلامسة يوم الثالاثء  72جوان  7102خصصهتا
لالس امتع اإىل الس يد عادل اجلربوعي اكتب ادلوةل للنقل حول ملفي لك من الرشكة الوطنية
للسكك احلديدية و رشكة اخلطوط اجلوية التونس ية.
أوحضت الس يدة رئيسة اللجنة يف افتتاهحا أشغال هذه اجللسة أن ّه يف اإطار ممارسة اللجنة
دلورها الرقايب ومتابعهتا لعدد من امللفات الهامة حرصت منذ ادلورات السابقة عىل إايالء العناية
الالزمة مبلف الرشكة الوطنية للسكك احلديدية ،مب ّينة أ ّن هذه اجللسة تتزنل يف س ياق متابعهتا
خملرجات جلسة الاس امتع اإىل الس يد وزير النقل بتارخي  00مارس  .7102وأكدت بأن هذه
اجللسة متثل اإطارا للحوار الرصحي واملسؤول من أجل تعميق النظر حول خمتلف املسائل اليت مت ّت
اإاثرهتا وللتباحث حول مجمل الإشاكليات املطروحة ،ليك يتس ىن اختاذ القرارات اليت ختدم املصلحة
الوطن ّية ومصلحة املؤسسة.
ويف تدخهل تو ّجه الس يد اكتب ادلوةل للنقل ابلشكر اإىل جلنة الإصالح الإداري واحلومكة
الرش يدة وماكحفة الفساد ومراقبة الترصف يف املال العام عىل تنظمي هذه اجللسة اليت اعتربها فرصة
للوزارة لعرض ما ّمت ّاختاذه من اإجراءات وتدابري هبدف اإصالح وضعية الرشكة تبعا للصعوابت
اليت متر هبا ولرتاجع نوعية اخلدمات اليت تقدهما ،مب ّينا ما تبذهل احلكومة من جمهودات لإصالهحا
وللرفع من مردوديهتا.
كام ّبي أنه واس تجابة لطلب اللجنة ّمت توجيه مراسةل رمسية اإىل الس يد رئيس احلكومة بتارخي
 02جوان  7102من أجل تلكيف هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية إابجراء هممة رقابية شامةل
مجليع أوجه الترصف ابلرشكة الوطنية للسكك احلديدية التونس ية .وأضاف أ ّن الرشكة قد تلقت
بدورها مراسةل بتارخي  71جوان  7102من حممكة احملاس بات تتعلّق ابلقيام مبهمة رقابية ميدانية
لفريق من قضاة احملمكة ،حيث تندرج هذه املهمة يف اإطار املهمة الرقابية حول منظومة الترصف يف
املزيانية حسب الهداف يف وزارة النقل :برانمج النقل الربي.
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ّمث توىل الرئيس املدير العام للرشكة الوطنية للسكك احلديدية تقدمي عرض حول مصفوفة
الإصالحات اليت مت اإجنازها اإىل حدود جوان  7102ومدّ اللجنة جبمةل املعطيات احملينّة اليت هتم
تطوير الرشكة ،اإضافة اإىل الإصالحات املربجمة عىل املدى القريب وعىل املدى املتوسط ،وذكل كام
ييل:
إلاصالحات التي تم انجازها
الإجراءات

الآجال

املالحظات

اجلهة املسؤوةل

عىل مس توى احلومكة
اإحداث خلية احلومكة صلب الرشكة
مت اإعداد النسخة الولية من دليل اإجراءات هذه اخللية
تركزي منظومة الترصف يف اخملاطر ابلصفقات العمومية
تطبيق مبادئ احلومكة والوقاية من الفساد صلب الرشكة:
 اإبداء الرأي يف مشاريع النصوص القانونية والرتتيبية اإمتام مرشوع اإعداد أدةل الإجراءات متابعة الترصف يف املوارد البرشية وتنفيذ الصفقاتوالرشاءات
حتسي الشفافية والنفاذ اإىل املعلومة ابإرساء خلية النفاذ
اإىل املعلومة
القيام بدورات تكوينية حول قانون التبليغ عىل الفساد
وحامية املبلغي
حتيي الهيلك التنظميي للرشكة

مت اإحداهثا بتارخي  72ديسمرب
7102
7102
7102
ديسمرب  7171بتارخي ابتداء

الرشكة الوطنية للسكك
احلديدية
الرشكة
الرشكة  OCDEوHAICOP
الرشكة

ابرشت أعاملها من اترخي اإحداهثا
وسيمت عرضها عىل جملس الإدارة للمصادقة
بصدد املواصةل
ابرشت أعاملها من اترخي اإحداهثا

الإجراءات

7102

الرشكة

ابرشت أعاملها منذ تأسيسها

7102

الرشكة

أجنزت  2دورات تكوينية يف الغرض

7102

الرشكة وسلطة ا إلرشاف

متت املصادقة عليه من قبل جملس الإدارة يف  2أفريـل
 7102وأحيل عىل وزارة النقل يف  01ماي 7102

عىل املس توى املايل
تركزي منظومة جديدة للترصف يف الس يوةل

الرشكة ومزود خاريج

7102

بصدد التجربة

عىل مس توى الترصف يف املوارد البرشية
اإرساء معايري جديدة لالنتداابت طبقا لإجراءات ترتكز
عىل اجلدارة والكفاءة وتاكفؤ الفرص
اإبرام اتفاقية مع املركز الوطين للتكوين املس متر والرتقية
املهنية يف جمال تكوين املكوني خاصة يف جمال المان
احلديدي والسالمة

منذ س نة  7102تغريت املعايري ويه بصدد التحسي
7102
7102

الرشكة
الرشكة واملركز الوطين للتكوين مت تكوين مجموعة أوىل
املس متر والرتقية املهنية

عىل مس توى الترصف يف قطع الغيار
حتسي منظومة اخلزن والترصف يف اخملزون ابإحداث
مغازتي جديدتي لتخزين قطع الغيار بورشات س يدي
فتح تس تجيبان ملواصفات المن والسالمة

الرشكة

انطالق الشغال يف جانفي

انهتاء الشغال هناية س نة 7171

7102

عىل مس توى السالمة
اإبرام صفقة لتجهزي  01تقاطع سكة مع الطريق

الرشكة

ابتداء الشغال جانفي 7102
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انهتاء الشغال هناية س نة 7171

مواصةل تعممي وتطوير نظم التصالت واملعلوماتية عرب
اللياف البرصية
تمت املتابعة ادلورية للصحة النفس ية والبدنية للعوان
اذلين يشغلون خططا ذات عالقة ابلسالمة

الرشكة
الرشكة

7102

أجنز مهنا  222لكم ( )7112-7110و 221لكم بصدد
الاجناز (.)7171-7102
وقع انتداب  7أخصائيي نفس يي ابرشا أعامهلام منذ
س نة 7102

عىل مس توى الصفقات
الاخنراط يف منظومة  TUNPESابلنس بة للصفقات
والطلبيات

 10سبمترب 7102

الرشكة

انهتاء الشغال هناية س نة 7171

عىل مس توى املمتلاكت
تطوير تطبيقة اإعالمية مفتوحة خاصة جبرد املباين
والرايض
مت اإحداث جلنة خاصة ملتابعة معلية اس تخالص ادليون
اإحداث جلان خاصة تقوم حاليا مبراجعة مجيع عقود الكراء
والرتاخيص والتفاقيات املتعلقة ابلإشغال الوقيت

7102

الرشكة

7102
7102

الرشكة
الرشكة

مت اجنازها وتفعيلها وبصدد اإدراج البياانت املتعلقة
ابملمتلاكت
ابرشت أعاملها ورشعت يف مراجعة عدة عقود

عىل مس توى حتسي جودة اخلدمات
اإحداث سكل المان احلديدي ابلرشكة لتأمي املسافرين
ابلقطارات وفضاءات الاس تقبال
تأهيل عرابت نقل املسافرين بتجديد  211مقعدا
تركزي أآةل لغسل القطارات الكهرابئية بربج السدرية

أوت 7102

الرشكة

مت انتداب  02عوان وسيمت تعزيزمه ب 22عوان اإضافيا

7102
7102

الرشكة
الرشكة

مت جتديد  021مقعدا
ويه تش تغل منذ اترخي تركزيها

عىل مس توى البنية الساس ية
تأهيل املس تودعات والورشات لتطوير معلية الصيانة
بناء مس تودع وورشة لصيانة القاطرات والعرابت
اجلديدة جبهة قفصة

7102
7102

اقتناء  21عربة لنقل احلبوب
اقتناء  71قاطرة لنقل الفسفاط ومش تقاته

7102
7102

الرشكة
الرشكة

جويلية 7102

الرشكة

الرشكة
الرشكة

نس بة تقدم الشغال %21

عىل مس توى املعدات
نرش طلب عروض لقتناء  211عربة لنقل الفسفاط
ومش تقاته

مت اس تالهمم
مت اس تالم  01قاطرات وبصدد اإمتام اإجراءات اس تالم
 01قاطرات املتبقية
بصدد فرز العروض

إلاصالحات املبرمجة على املدى القريب
عىل مس توى احلومكة
تطوير التطبيقات املعلوماتية احلالية حنو نظام معلومايت
مندمج
متابعة نرش ثقافة احلومكة والشفافية والزناهة ابعامتد مدونة
سلوك العون العمويم
ترش يد اس هتالك الطاقة ابعامتد التقنيات احلديثة
والطاقات البديةل املتجددة

7170-7171

الرشكة

7171-7102

الرشكة

مت حتسي وتوزيع املدونة عىل العوان

7171-7102

الرشكة

سيمت اإصدار طلب عروض للقيام بدراسة تدقيق طايق
ابلرشكة مموةل هببة من البنك

عىل املس توى املايل
العمل عىل اإصدار قانون يلغي اإلزام الرشكة من دفع

سلطة ا إلرشاف

7171
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الداء عىل القمية املضافة للك معدات التجهزي وقطع
الغيار كام اكن معمول به سابقا
وضع أآلية انجعة لس تخالص متخدلات النقل اجملاين
للسالك النش يطة
العمل عىل الرتفيع يف املنحة التعويضية والصيانة الكربى
وتعريفة نقل املسافرين لتغطية الفارق بي اللكفة
والتسعرية
مراجعة التفاقية املربمة مع رشكة فسفاط قفصة ابعامتد
منظومة جديدة لتحديد لكفة النقل احلديدي للفسفاط
من طرف مكتب دراسات

7171

الرشكة وسلطة ا إلرشاف

7171

الرشكة والوزارات املعنية

7171

الرشكة ورشكة فسفاط قفصة

عىل مس توى الترصف يف قطع الغيار
تفعيل أعامل جلنة ترش يد الزتود بقطع الغيار
مواصةل تطهري اخملزون اذلي زال الانتفاع به

الرشكة
الرشكة

7102
7171

عىل مس توى السالمة
مواصةل تعممي الهاتف اجلوال اخللوي  GSM-Rاخلاص بنظم
التصالت ابلش بكة احلديدية لتبادل املعلومات بي احملطات
والقطارات

2020

الرشكة

مواصةل تعممي وتطوير نظم التصالت واملعلوماتية عرب
اللياف البرصية ( 270لكم).

7170-7171

الرشكة مت اجناز  222لكم
()7112-7110

بصدد اجناز  221لكم ()7171-7102

عىل مس توى الصفقات
اإحداث جلان تدقيق:
 للنظر يف كراسات الرشوط ملتابعة تنفيذ ومعاجةل امللفات املتعلقة ابلصفقات لفض الزناعات مع املزودينتفعيل أعامل جلنة متابعة الصفقات للنظر يف كراسات
الرشوط
تفعل أعامل جلنة فض الزناعات مع املزودين

7102

الرشكة

7102

الرشكة

7102

الرشكة

بصدد مبارشة أعاملها

بصدد تفعيلها

عىل مس توى حتسي جودة اخلدمات
اقتناء أآلتي لغسل قطارات اخلطوط البعيدة وأحواز
الساحل

الرشكة

7171

بصدد فرز العروض

عىل مس توى البنية الساس ية
بناء ورشة جديدة لصيانة مجموعات عرابت بقفصة
بناء مس تودع مبركز الصيانة بفرحات حشاد لصيانة
القطارات ذاتية اجلر
بناء ورشة مبراكز الصيانة بس يدي فتح هللا لصيانة
القطارات ذاتية اجلر

7177-7170
7170-7171

الرشكة
الرشكة

7172-7177

الرشكة

عىل مس توى املعدات
اإعادة نرش طلب العروض لقتناء  001عربة لنقل
املسافرين عىل اخلطوط البعيدة
نرش طلب العروض لقتناء  2قاطرات لنقل املسافرين
عىل اخلطوط البعيدة

جويلية 7102

الرشكة

سبمترب 7102

الرشكة
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بصدد اإعداد كراس الرشوط
بصدد اإبرام الصفقة ( 00مليون دينار) بعد أن مت
اختيار املقاوةل

عىل مس توى احلومكة
اإرساء خارطة اخملاطر اخلاصة ابلرشكة

الرشكة

7172

نرش طلب العروض س نة 7177

عىل مس توى الترصف يف املوارد البرشية
اإعداد مرشوع حتيي النظام السايس اخلاص ابلعوان

الرشكة

7170

عىل مس توى السالمة
تعويض التقاطعات مبمرات علوية أو سفلية يف املشاريع
املس تقبلية
جتهزي  01تقاطعا اإضافيا مع الطريق
اإرساء نظام تشوير جديد خبطوط الاحواز اجلنوبية
لتونس
جتديد منظومة التشوير خبطوط الش بكة احلديدية
ابجلنوب

7172-7177

الرشكة

7177-7170
7172

الرشكة
الرشكة

7172

الرشكة

عىل مس توى املمتلاكت
اس تكامل أشغال جلنة حرص املمتلاكت

الرشكة ووزارة أمالك ادلوةل

7172

عىل مس توى حتسي جودة اخلدمات
هتيئة احملطات وجتهزيها بتقنيات حديثة وتوفري خدمات
جديدة

الرشكة

7172

جتهزي احملطات مبنظومة أآلية لقتناء التذاكر ( système
 ،)billettiqueاإعالم املسافرين بواسطة تطبيقة
اإعالمية ميكن حتميلها عىل الهاتف اجلوال ،جتهزي
احملطات والقطارات خبدمات .... Wifi

عىل مس توى البنية الساس ية
اإعداد برانمج لتأهيل البنية الساس ية عىل غرار:
 تعصري خط أحواز تونس اجلنوبية هتيئة اخلط رمق  0الرابط بي اجلديدة وبزنرت تعصري تقنيات صيانة السكة تدعمي نظام السالمةتأهيل الورشات واملس تودعات عىل غرار اإعادة تأهيل
ورشة بزنرت لس تغاللها يف صيانة عرابت نقل البضائع
ذات سكة قياس ية وإاحداث أخرى جديدة (مس تودع
جبهة منوبة)

7172-7170

الرشكة

7170-7172

الرشكة

عىل مس توى املعدات
تأهيل قاطرات نقل البضائع واملسافرين:
  02قاطرة لنقل املسافرين عىل اخلطوط البعيدة مننوع GT
  07قاطرة من نوع  DNو 2من نوع  DPلنقل البضائعوالفسفاط
اقتناء  2قاطرات كهرابئية لنقل املسافرين عىل خطوط
أحواز الساحل

7177

الرشكة

7177

الرشكة
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يف طور املفاوضات مع البنك الورويب لالستامثر
لمتويل املرشوع

وتفاعال مع ما ّمت الإدلء به من معطيات وبياانت تربز مدى التقدم يف الإصالحات ،مثّن
أعضاء اللجنة التفاعل الإجيايب للوزارة مع توصيات ومالحظات اللجنة ،وأكّدوا أ ّن الهاجس
السايس للجنة يمتحور حول حسن تنفيذ خمتلف التوصيات وإاجياد احللول الكفيةل بتاليف النقائص
وحتسي جودة اخلدمات املقدّ مة من قبل الرشكة بغاية الهنوض مبردوديهتا مكؤسسة وطنية،
ولتحقيق الهداف املرجوة وحىت تكون وس يةل لتدعمي موارد مزيانية ادلوةل وليس عبئا علهيا.
ولحظ أحد العضاء غياب بعض التفاصيل احمل ّينة ابلنس بة لبعض الجوبة الواردة يف التقرير
املدىل به وتدين مس توى اخلدمات والبنية التحتية وتقادم السطول.
و ّمت التأكيد عىل احلاجة للشفافية وحومكة الترصف يف املمتلاكت ويف املوارد البرشية للرشكة.
فامي أكّد عدد من العضاء عىل رضورة القيام ابلالزم لتفادي اإطاةل الإجراءات املنظمة للصفقات
العمومية واليت نتج عهنا البطء يف اإجناز املشاريع املربجمة.
ويف نفس الس ياق ،طرحت عديد التساؤلت حول مدى توفّر املناخ املالمئ والإماكنيات
الرضورية لتحقيق الإصالحات املعلن عهنا يف ظل وجود ش هبات فساد حتوم حول بعض الإطارات
داخل الرشكة ،وحول الضامانت املتخذة محلاية املبلغي عنه وحول الإجراءات اليت ّمت اختاذها فامي
يتعلق ابلإخاللت والتجاوزات اليت ح ّفت بعدّ ة أوجه للترصف وتبعاهتا .ومشلت التساؤلت
احلومكة صلب الرشكة واجلدوى من اإحداث العديد من اللجان صلهبا وتطوير التطبيقات املعلوماتية
احلالية حنو نظام معلومايت مندمج.
وخبصوص الوضع ّية املال ّية للرشكة وما شهدته من تدهور ملحوظ منذ س نة  ،7101تساءل
أعضاء اللجنة عن اس تخالص ديون الرشكة دلى الوزارات وعن كيفية التفاعل مع بعض النقائص
املزود الكندي
والإخاللت اليت ّمت رصدها يف تقرير دائرة احملاس بات من ذكل ّ
الصفقة مع ّ
 ،ADTEC-MICوإاماكنية اإحاةل امللف اإىل وزارة اخلارجية لتفعيل التدخل ادلبلومايس وعن
مأآل لصفقة مع املزودـ  HITESIواليت تعود اإىل س نة  7112واليت متثل حمل نزاع وسبب تأخر
الانطالق يف أشغال اخلرباء يف هذا الإطار .كام اس تفرس أحد العضاء عن عالقة الرشكة مع
الصيين وهممة كينيا حيث وافقت الإدارة عىل اإرسال اإطارات ل إال ّطالع عىل هذه ال ّتجربة .كام
املزود ّ
ّ
ّمت التأكيد عىل رضورة التدقيق يف اس تعامل الس يارات الإدارية و اس هتالك الوقود.
فامي تركّزت التساؤلت الخرى ابخلصوص عىل اسرتاتيجية الرشكة يف جتديد أسطولها .كام
تناولت بعض الاس تفسارات الترصف يف املوارد البرشية ابلرشكة وطريقة انتداب العوان
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واملعايري املعمتدة يف ترقيهتم ويف اس ناد املهام ويف التكوين .ويف هذا الإطار أاثر بعض العضاء
بعض املواضيع املتعلّقة خاصة بسدّ الشغور مبديرية التدقيق ادلاخيل واملراقبة القانونية ،وبلجنة
تسوية وضعية املتظلمي من أعوان الرشكة ومدى حصة الإدعاء بأن مدير املوارد البرشية هو اخلصم
واحلمك يف اللجنة املذكورة ،واختيار املشاركي يف ادلورة التكوينية بكوراي ،ومجع املهام والمتتع
ابمتيازات اإضافية والمتديد يف اخلدمة ابلنس بة لبعض العوان .كام ّمت التساؤل حول مدى حصة ما
راج من أخبار بأنه وردت عىل مصاحل ّ
الرشكة مراسةل من التّف ّقديّة العا ّمة لوزارة النّقل حول
حصة ّ
عريضة تتعلّق ابلتّشكيك يف ّ
الشهائد العلم ّية لإطار ابلرشكة وحصوهل عىل ترقيات مش بوهة
وعىل تسميات خمالفة للقانون.
أما يف ما يتعلق جبودة اخلدمات فقد ّمت التساؤل حول الإجراءات املتخذة للتصدّ ي
للربااكجات ورسقة ش بابيك التذاكر ابلضاحية اجلنوبية ،وقواعد احتساب التعريفة املعمتدة عىل
اخلط رمق  2الرابط بي تونس والقلعة اخلصباء مرورا بنعسان و اخلليدية وبوعرادة ،ومدى سعي
الرشكة مضن ّ
ابلسكة احلديدية.
خمططاهتا عىل املدى ّ
املتوسط والبعيد لربط خمتلف اجلهات ّ
ودلى اإجابته عىل ما ّمت طرحه من تساؤلت واس تفسارات ،أوحض الس يد اكتب ادلوةل للنقل
لكن ذكل لن يعيق ا إلرادة الس ياس ية والعزم الراخس
أ ّن وضعية الرشكة احلال ّية يه نتيجة لرتامكامت عديدة و ّ
عىل الإصالح ،مؤكّدا عىل أ ّن مجيع املسائل اليت متت اإاثرهتا ل بدّ أن ي ّمت التعاطي معها ابجلدّ ية الالزمة
وهو ما يتطلّب ّ
التحيل ابجلرأة يف ماكحفة الفساد واجتثاثه من العامق .كام أ ّقر بوجود الإشاكليات
والعوائق املرتبطة ابإجراءات الصفقات العمومية اخلاصة ابقتناء العرابت وبأن اإماكنيات الصيانة حمدودة
وبرتدي البنية التحتية للمحطات واحلاجة لتجديد السكك واحلواجز اليت تتسبب يف تأخري السفرات عرب
القطار .وأشار الس يد اكتب ادلوةل أن ّه حريص عىل املتابعة امليدانية لوضع الرشكة واخلدمات املسداة
للحرفاء من خالل القيام بزايرات جفئية دورية.
ونظرا للوضع المين ابلبالد عىل اإثر العمل ّيتي الارهاب ّيتي اللتي جدّ ات بتونس العامصة
ّقررت اللجنة رفع اجللسة وطلبت مدّ ها بأجوبة كتابية حول خمتلف التساؤلت ومواصةل
الاس امتع اإىل الس يد اكتب ادلوةل للنقل خالل جلسة ت ّمت برجمهتا يف أقرب وقت ممكن ،وذكل
لس تكامل النظر يف ملف الرشكة الوطنية للسكك احلديدية وملف رشكة اخلطوط اجلوية
التونس ية.
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 قرار اللجنة:
قررت اللجنة مواصةل الاس امتع اإىل الس يد اكتب ادلوةل للنقل خالل جلسة ت ّمت برجمهتا يف أقرب
وقت ممكن ،وذكل لـ :
 .0اس تكامل النظر يف ملف الرشكة الوطنية للسكك احلديدية ابلتطرق اإىل بعض املسائل
ولس تكامل الجوبة عىل تساؤلت واس تفسارات أعضاء اللجنة.
 .7النظر يف ملف رشكة اخلطوط التونس ية.
رئيسة اللجنة

م ّقررة مساعدة

منية ابراهمي

مجيةل اجلويين
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