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 مداوالت اللجنة:
عقدت جلنة إلصالح إلدإري وإحلومكة إلرش يدة وماكحفة إلفساد ومرإقبة إلترصف يف
إملال إلعام يوم إمخليس  4جويلية  9102جلسة خصصهتا لالس امتع إىل إلس يد عادل إجلربوعي
اكتب إدلوةل للنقل حول ملفي ّ
لك من إلرشكة إلوطنية للسكك إحلديدية إلتونس ية ورشكة
إخلطوط إجلوية إلتونس ية.
خمصصة ملوإصةل
وب ّينت إلس يدة رئيسة إللجنة يف لكمهتا الافتتاحية أ ّن هذه إجللسة ّ
إلنظر يف ملفّي إلرشكة إلوطنية للسكك إحلديدية إلتونس ية ورشكة إخلطوط إجلوية إلتونس ية
إذلين ّمت يف خصوصهام عقد جلسات سابقة اكنت أخرها إجللسة إملنعقدة بتارخي  92جوإن
تسن إس تكامل أشغالها بسبب إلعمليتني الارهاب ّيتني إلخريتني .و ّ
ترّحت
 9102وإليت مل ي ّ
إلس يدة رئيسة إللجنة عىل روح شهيد إلوطن همدي إلزمايل ممتنّية إلشفاء إلعاجل لعوإن
إلمن وإملدن ّيني إذلين أصيبوإ جبروح.
ومن هجته ،تر ّحم إلس يد اكتب إدلوةل للنقل عىل روح إلشهيد همدي إلزمايل مؤكّدإ عىل
أ ّن مثل هذه الاعتدإءإت إجلبانة لن تزيد إلشعب إلتونيس إ ّل متاساك ووحدة يف حربه عىل
إلرهاب.
وقدّ م إلس يد اكتب إدلوةل يف إجلزء إل ّول من جدول أعامل إللجنة تمتة لالجاابت عىل
تساؤلت أعضاء إللجنة إليت قدّ مت خالل جلسة الاس امتع إلفارطة حول ملف إلرشكة
إلوطنية للسكك إحلديدية.
فعن إلتساؤل إملتعلّق ابحلومكة صلب إلرشكة ،أوحض إلس يد اكتب إدلوةل للنقل أن ّه ّمت
إحدإث خلية إحلومكة صلب إلرشكة طبقا ملقتضيات إلمر إحلكويم عدد  0011لس نة
9102إملؤرخ يف  09أوت  9102و مبقتىض مذكرة معل دإخلية ابلرشكة عدد  21بتارخي 92
ديسمرب  9102و إليت ضبطت همام هذه إخللية إستنادإ للمر إملذكور .كام مت تعيني رئيس
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وأعضاء جلنة إحلومكة مبقتىض مذكرة معل دإخلية حتت عدد  20بتارخي  92ديسمرب .9102
وقد تولت هذه إخللية خاصة :
 إعدإد إلنسخة إلولية دلليل إجرإءإت إخللية إرساء خلية إلنفاذ إىل إملعلومة إلقيام بدورإت تكوينية حول قانون إلتبليغ عن إلفساد وحامية إملبلغني متابعة إجناز وتفعيل مرشوع خارطة إخملاطر تركزي نظام إنتدإب يضمن إلشفافية و إلنصاف وإلنجاعة وإلكفاءة من خالل متابعةإعامل جلنة إملناظرة ابلرشكة.
 إلقيام بدورإت تكوينية حول تركزي و إس تغالل منظومة إلرشإء إلعمويم عىل إخلط.كام تولّت هذه إخللية إملتابعة وإلبحث يف إلعرإئض وإمللفات إملرسةل إلهيا من طرف
إلعديد من إلهيالك و إلهيئات اكليت:
-

إلهيئة إلوطنية ملاكحفة إلفساد 92 :عريضة
وزإرة إلنقل 02 :عريضة
أعوإن إلرشكة إلوطنية للسكك إحلديدية إلتونس ية 91 :عريضة
رئاسة إحلكومة 0 :عريضة
إجملمتع إملدين 0 :عريضة
جمهوةل إملصدر 4 :إحالت من طرف إلرئيس إملدير إلعام.

خيص إلتساؤل إملتعلّق ابجلدو من إحدإث إلعديد من إللجانّ ،بني إلس يد
أما يف ما ّ
اكتب إدلوةل أ ّن ذكل يندرج يف إطار إضفاء إملزيد من إلنجاعة وإلشفافية للعامل إملوكوةل لها.
كام أن تنوبع الاختصاصات وإملسؤولني يف تركيبة إللجان هيدف إىل درء إلش هبات ودمع
إلقرإرإت إلصائبة.
وابلنس بة إىل إلتساؤل إملتعلق بلجنة تسوية وضعية إملتظلمني ومعايري إختيار
أعضاهئا ،أوحض إلس يد اكتب إدلوةل أن ّه مت ّت إملوإفقة عىل إحدإث إللجنة إملذكورة بتارخي 90
فيفري  9102للنظر يف شاكو إملتظلمني .وقد ّمت إختيار أعضاهئا عىل أساس إلكفاءة
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وإلزنإهة ودرإيهتم بأنشطة إلرشكة و ّما يساعد عىل إس تقاللية أخذ إلقرإر عدم إنامتهئم لدإرة
إملوإرد إلبرشية من هجة ،ومن هجة أخر فا ّن بعضهم من ذوي رتب تفوق رتبة رئيس إللجنة.
وخبصوص تطوير إلتطبيقات إملعلوماتية إحلالية حنو نظام معلومايت مندمج ،أشار
إلس يد اكتب إدلوةل أ ّن إلرشكة بصدد درإسة هذإ إملرشوع وبرجمة تركزيه يف غضون سنيت
 .9190-9191علام وأن إلرشكة متتكل إلعديد من إلتطبيقات إملعلوماتية يف معظم أنشطهتا غري
أهنا غري مندجمة.
وخبصوص إرضإب  91و 92أفريل  ،9102أفاد إلس يد اكتب إدلوةل أن ّه ل ميكن للرشكة
تلكيف عدول إشهاد لتسجيل إلغياابت طاملا مل يمت إس تصدإر أمر ابلتسخري وذكل نظرإ
لتوإصل إحلوإر وإملفاوضات مع إلطرف الاجامتعي إىل ساعات متأخرة من ليةل إلرضإب
ابعتبار أن ّه اكنت هناك بوإدر للغاء إلرضإب ،علام وأ ّن مجيع رؤساء إلوحدإت تكفّلوإ بتسجيل
إلغياابت .وأضاف يف إلس ياق ذإته أن ّه ّمت إقتطاع يوم معل يف مرحةل أوىل لـ  209عوان يف
شهر ماي ويف مرحةل نانية لـ  299عوان يف شهر جوإن وذكل بناء عىل قامئات إحلضور إملعدّ ة
من قبل إلوحدإت.
وعن إلتساؤل إملتعلق مبعايري إختيار إملشاركني يف إدلورة إلتكوينية بكوراي ،أجاب
إلس يد اكتب إدلوةل أ ّن إختيار إملشاركني ي ّمت مضن إلتفاقية إملمضاة من إلطرفني (إلرشكة
تنص عىل جمالت إلتكوين
وواكةل إلتعاون إدلويل إلكوري ) (koikaمنذ س نة  9102وإليت ّ
ومؤهالت إملشاركني .وقد مت ّت مرإعاة إلتنصيصات يف إختبار إملشاركني علام وأن ّه مت ّت موإفاة
سلطة إلرشإف ابلجاابت حول هذإ إلتساؤل منذ أفريل .9102
وفامي يتعلق ابلتساؤل إملتعلّق ابمجلع بني عدّ ة همام صلب إلرشكة من قبل إلس يد فتحي
إملكيس ،أوحض إلس يد اكتب إدلوةل أن ّه عىل إثر إلشغور إحلاصل يف إلعديد من إملهام إلوظيفية
إثر إملغادرة إملكث ّفة للعديد من إلطارإت ،وقع تلكيف عدة مسؤولني مبهام أخر دون
إمتيازإت إضافية مشريإ إىل أ ّن إلرشكة بصدد إلنظر يف سدّ هذه إلشغورإت يف أقرب إلجال.
ومن هذه إحلالت وقع تلكيف إلس يد فتحي إملكيس بعدّ ة همام دون إلمتتع ابمتيازإت إضافية
علام وأن إملتحف مغلق منذ عدة س نوإت ،وإلرشإف عىل إلرش يف ل يس تدعي إلتفرغ إللكي
لطار برتبة مدير.
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وخبصوص إلتساؤل إملتعلّق بسدّ إلشغور مبديرية إلتدقيق إدلإخيل وإملرإقبة إلقانونية،
أجاب إلس يد اكتب إدلوةل أ ّن إلعديد من إخلطط إلوظيفية سوإء عىل مس تو إلدإرإت
إملركزية أو مديرايت إلدإرإت تس ّجل شغورإ عىل رأسها و ذكل إثر إملغادرة إملكث ّفة للعديد من
إلطارإت إلعليا مضيفا أ ّن إلرشكة بصدد درإسة تسمية مسؤولني يف هذه إخلطط.
ويف ما يتعلّق ابلجرإءإت إملتخذة حول معليات إلسطو ورسقة ش بابيك إلتذإكر
ابلضاحية إجلنوبية ،أفاد إلس يد اكتب إدلوةل أ ّن إلرشكة قامت ابنتدإب  12عوان للمان
إحلديدي ويه بصدد إس تكامل إجرإءإت إنتدإب  40عوان إضافيا حاليا وذكل لتدعمي إلمان
عىل منت إلقطارإت ويف إحملطات وإلتقليص من ظاهرة إلربإاكجات .وقد ّ
سلت إلرشكة خالل
إلسدإس ية إلوىل من هذه إلس نة حادثيت سطو ابس تعامل إلسالح إلبيض عىل مس تو
حمطيت س يدي رزيق ومقرين إلرايض ،وعالوة عىل رفع شكو ضد إجلناة قامت إلرشكة
بتقوية أبوإب إلش بابيك جبميع حمطات إلضاحية إجلنوبية.
وخبصوص إلس ياسة إلتجارية للرشكةّ ،بني إلس يد اكتب إدلوةل أهنّ ا تقوم عىل إلصغاء
لرغبات إحلرفاء من خالل تنويع إلعروض عىل غرإر خدمات إلرتإبط بني إلقطار وإحلافةل
وخدمة  .SNCFT-VOYAGEو يف هذإ إلطار قامت ّ
إلرشكة اببرإم إت ّفاقيّة عىل سبيل
إلتجربة ملدة شهرين مع انقل حبري من صفاقس إىل جربة ّمت إلغاؤها ابعتبار أ ّن إملعين ابلمر
مل يقدّ م ما يفيد صلوحيّة ترإخيص إملالحة يف إلجال.
وحول مالحظات أعضاء إللجنة خبصوص تر ّدي جودة إخلدمات إملسدإة حلرفاء
إلرشكة ،أشار إلس يد اكتب إدلوةل إىل أ ّن إلرشكة بصدد إلقيام مبجهودإت عىل مس تو جودة
إخلدمات ابلماكنيات إملتاحة لها من إلناحية إملادية وإلبرشية يف إنتظار إقتناء معدإت جديدة
( 001عربة) ،تسعى من خاللها إلرشكة لتاليف هذه إلنقائص ،حيث أن جتهزي إلسطول
إحلايل يلكّف إلرشكة مبالغ كبرية يف وقت ّمتر فيه إملؤسسة بصعوابت مالية حرجة .ومن هجة
أخر ستسعى إلرشكة لرتكزي لفتات جديدة يف إحملطات وتدعمي إلانرة .وأضاف يف إلس ياق
ذإته أن ّه سي ّمت إعادة تأهيل حمطة برشلونة يف نطاق مرشوع إس تغالل خطوط إلش بكة
إحلديدية إلرسيعة ( بصدد تقيمي إلعروض ).
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وخبصوص إلتساؤل إملتعلق ابلتعريفة إملعمتدة عىل إخلط رمق  2إلرإبط بني تونس وإلقلعة
إخلصبة مرورإ بنعسان وإخلليدية وبوعرإدة ،أفاد إلس يد اكتب إدلوةل أهنّ ا ختضع إىل قوإعد
إحتساب إلتعريفة عىل إخلطوط إلبعيدة ول ميكن ابلتايل مقارنهتا ابلتعريفة إملعمتدة عىل خطوط
إلحوإز إليت يمت حتديدها ودمعها من قبل إدلوةل .وأضاف أن ّه يف إطار توس يع ّ
إلش بكة
إحلديديّة إلرسيعة بتونس إلكرب مت ّت برجمة خطّ يربط بني تونس ونعسان .كام أن ّه ابل ّتنس يق
إلرشوع يف برانمج تأهيل وتنظيف ّ
مع بدليّة ّإلزهرإء س يقع ّ
إحملطات مرجع إلنّظر وذكل مضن
برانمج وطين ينطلق يوم  11جويلية .9102
وحول تساؤلت أعضاء إللجنة إملتعلقة ابلوضع ّية إملال ّية للرشكة ،أشار إلس يد اكتب
إدلوةل إىل أ ّن إلوضع ّية إملال ّية للرشكة شهدت منذ س نة  9101تدهورإ ملحوظا إذ ّمرت
نتيجهتا من  2-مليون دينار س نة  9101إىل  10-مليون دينار س نة  .9102وتعود هذه إلنّتاجئ
إىل عدّ ة أس باب من بيهنا ترإجع مدإخيل نقل إلفسفاط وإلبضائع إخملتلفة ،ترإجع مدإخيل نقل
إملسافرين عىل إخلطوط إلبعيدة ،إرتفاع أسعار إحملروقات وقطع إلغيار وكتةل إلجور مقابل
إس تقرإر يف إل ّتعريفة وتقادم إملعدّ إت و ّ
تدين جودة إخلدمات ،إضافة إىل إرتفاع إلعباء إملال ّية
إملتّصةل ابلستامثرإت .وأضاف يف إلس ياق ذإته أ ّن ّ
متخدلإت ّ
إلرشكة دل إلوزإرإت بلغت 22
مليون دينار بعنوإن نقل إلسالك إلنّش يطة لهذه إلوزإرإت يف ّ
موّف س نة  9101وتعمل
سلطة إلرشإف ابلتّنس يق مع مصاحل وزإرة إملال ّية عىل إس تخالص هذه ّ
إملتخدلإت.
وخبصوص تساؤل أحد أعضاء إللجنة حول برإمج ربط ولية انبل ابلسكة إحلديدية،
أجاب إلس يد اكتب إدلوةل أ ّن إلرشكة تسعى مضن ّ
إملتوسط وإلبعيد لربط
خمططاهتا عىل إملد
ّ
ابلسكة إحلديدية .وابلنس بة إىل ولية انبل مت ّت برجمة متديد خط إلحوإز
خمتلف إجلهات ّ
إجلنوبية إىل مدينة سلامين،كهربة إخلط عدد 01بني برئ بورقبة وانبل مضن مرشوع كهربة إخلط
خيص ربط مدينة قليبية ابلسكة إحلديدية إلنظر يف
عدد 1بني تونس وسوسة .كام سي ّمت يف ما ّ
جدو إملرشوع مضن إخملططات إلقادمة.
وعن إلتساؤل إملتعلق ابعادة توظيف إلعوإن ،أشار إلس يد اكتب إدلوةل إىل أ ّن
إلرشكة تشكو نقصا فادحا يف إلعوإن يف مجيع إجملالت ويصعب ابلتايل إعادة توظيف إلعوإن
يف إلوقت إحلايل.
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إملزود إلكندي ADTEC-MIC
وجوإاب عن إلتساؤلت إملتعلقة اب ّلصفقة إملربمة مع ّ
إلصفقة إملربمة مع إملزودـ  ،HITESIأفاد إلس يد اكتب إدلوةل أ ّن ّ
إلرشكة أبرمت يف  04ماي
إملزود إلكندي  ADTEC-MICلصالح عدد ّ 42
جر.
 9111صفقة مع ّ
حملراكت ّ
مودلإ ّ
إلرشكة بوجود عدد ّ 9
وعند الاس تالم تفاجأت ّ
ابلرمغ من أ ّن ونائق إلوسق
مودل من مجةل ّ 42
تنص عىل وجود عدد ّ 42
مودل .فقامت ّ
إملزود وإس تصدرت حكام
ّ
إلرشكة برفع دعو ضدّ ّ
للمزود ( عدم وجود أرصدة بنكيّة ،عقّارإت
لفائدهتا مل ي ّ
تسن تنفيذه لعدم وجود أثر ّ
ومنقولت) و ّ
إلرشكة بصدد إعادة إلنّظر يف هذإ ّ
إمللف وإلتّنس يق مع مصاحل وزإرة إلشؤون
إخلارجيّة حفاظا عىل حقوق ّ
إلرشكة.
أ ّما ابلنس بة إىل إلصفقة إملربمة مع إملزودـ  HITESIوإليت تعود إىل س نة  9112مت
حفظ إلشاكية إجلزإئية من طرف وكيل إمجلهورية وسيمت إيدإعها جمددإ ابلقطب إلقضايئ وإملايل
إذلي عرب عن إس تعدإده لالس تفسار وإلبحث يف إملوضوع .أما ابلنس بة للقضية إملدنية
فالحباث ل تزإل جارية ابعتبار أهنّ ا ترتبط بنتاجئ أشغال إخلربإء ّإذلين إنطلقت أشغاهلم مند
 04ماي  .9102مع إلشارة إىل أن ّه مل تنطلق بعد معلية معاينة قطع إلغيار إملغشوشة يف
إنتظار إس تدعاء إلطرف إلضد من كندإ.
وخبصوص ما مت ّت إنارته من قبل أحد أعضاء إللجنة حول مجع إلس يد نور إدلين
إلعبيدي إلطار ابلرشكة بني همام متنافرة ،أفاد إلس يد اكتب إدلوةل أ ّن إلطار إملعين يشغل
ّ
خطة مدير إملوإرد إلبرشيّة منذ  10جويلية  9102ويرشف ابلنّيابة عىل مديرية إلشؤون
إلدإرية وإملالية منذ شهر جانفي  9101وإليت تشمل حسب إلهيلك إلتنظميي إحلايل للرشكة
ّ
لك من الادإرة إملالية والادإرة إلقانونية وإدإرة إملوإرد إلبرشية وهما ّم هذه إلدإرإت ليست
متنافرة .وأضاف أ ّن إبرإم صفقة ّ MG+مت من قبل وحدة إس تغالل إلعقارإت ابلرشكة بتارخي
 92ديسمرب  9112ومت إبرإم ملحق عدد  0بتارخي  9101/01/12لتعديل مساحة إللوحات
وليس للس يد نور إدلين إلعبيدي أي عالقة اببرإم إلصفقة إملذكورة.
ويف ما يتعلّق مبلف إلطار م ى بن ّمعار ،أوحض إلس يد اكتب إدلوةل أن ّه وردت عىل
مصاحل ّ
إلرشكة مرإسةل من إل ّتف ّقديّة إلعا ّمة لوزإرة إلنّقل حول عريضة تتعلّق ابلتّشكيك يف
حصة ّ
ّ
إلشهائد إلعلم ّية للمعن ّية ابلمر وحصولها عىل ترقيات مش بوهة وعىل تسميات خمالفة
للقانون .وقد تعهّدت خل ّية إحلومكة ّ
ابلرشكة ابمللف وأفضت أعاملها إىل كون إلتّشكيك يف
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حتصلت علهيا
إ ّلشهائد إلعلم ّية ،إدّعاء ابطل وغري حصيح كام أ ّن ّإلرتقية وإل ّت ّدرج وإلتّسمية إليت ّ
إملعن ّية ابلمر تس تجيب ّللرتإتيب إدلّ إخل ّية إجلاري هبا إلعمل.
إلصيين وهممة كينياّ ،بني إلس يد اكتب
إملزود ّ
وخبصوص ما مت ّت إنارته حول موضوع ّ
إلصيين  CRRCحول صفة إقتناء  91مجموعة
إملزود ّ
ابلرمغ من وجود خالف مع ّ
إدلوةل أن ّه ّ
إجلر وإليت تعود إىل س نة  9112ويف نطاق إجياد حلول لضفاء مزيد إلنّجاعة يف
عرابت ذإت ّية ّ
إملزود عىل مصاحل ّ
إلرشكة زايرة ورشات منوذجيّة لصيانة
طرق صيانة هذه إجملموعات إقرتح ّ
هذإ إلنّوع من إملعدّ إت قام برتكزيها حديثا بكينيا .وقد قامت ّ
إلرشكة بنرش طلب عروض لبناء
ورشة لصيانة هذإ إلنّوع من إملعدّ إت ويه بصدد إمتام إجرإءإت إبرإم إلعقد مع إملقاول إلتّونيس
إلصفقة .ويف هذإ إلطار وإفقت إلدإرة عىل إرسال عدد  2إطارإت
إذلي أرست عليه هذه ّ
من ذوي الاختصاص لال ّطالع والاس تفادة من هذه إل ّتجربة.
ويف عالقة مبوضوع إلتدقيق يف إس تعامل إلس يارإت إلدإرية و إس هتالك إلوقود ،أشار
إلس يد اكتب إدلوةل إىل أ ّن إلدإرة إلعامة أصدرت إذان مبأمورية بتارخي  94جويلية 9101
موضوعه إلتدقيق يف إس تعامل إلس يارإت إلدإرية وإس هتالك إلوقود ولكفت مبقتضاه إطارين
للتدقيق يف إلغرض ،إذ ّمت إعدإد تقرير من طرف مديرية إلتدقيق إدلإخيل وإملرإقبة إلقانونية،
يف ظل غياب دليل إجرإءإت هيم إس تعامل إلس يارإت الادإرية وإس هتالك إلوقود .وإس تغرقت
هذه إملأمورية مدة زمنية أطول ما اكن متوقعا حيث تفرعت عهنا همامت تفقد شامةل مت عىل
إثرها إعدإد تقرير يف إلغرض يتضمن تشخيصا للوضعية إحلالية ورصدإ لالخاللت وإقرتإح
إلتوصيات لتاليف إلنقائص والاخاللت .ومت عرض إلنسخة الاولية عىل الادإرة إلعامة إليت
طلبت مزيد إلتثبت وإلتدقيق يف بعض إجلوإنب كام قامت يف إلثناء ابصدإر مذكرة بتارخي 91
جانفي  9102تتعلّق ابلجرإءإت إلوإجب إتباعها ملزيد إلتّ ّ
حّك ومتابعة إلنّفقات إملتعلّقة بصيانة
إلس ّيارإت .علام وأن ّه سي ّمت خالل هذإ ّ
إلشهر مدّ إلدإرة إلعا ّمة ابلنّسخة إلهنّ ائ ّية لهذإ إلتّقرير.
وأضاف إلس يد اكتب إدلوةل يف ما يتعلّق ابس هتالك إلوقود أن ّه مت خالل معلية إجلرد
إلس نوي خملزون إلوقود بصفاقس تسجيل نقص يف مكيات إلوقود يناهز  22م 2يعود إىل
ترسب وضياع مكيات عىل إمتدإد إلس نة بسبب تقادم إلتجهزيإت (إلصهارجي وإلعدإدإت
إحلرإس ما
وإلقنوإت )...وكذكل لعدم وجود س ياج مبحطة صفاقس إضافة إىل إلنّقص يف عدد ّ
خاصة و أ ّن إقامة س ياج مرتبط بتقدم مرشوع تربورة.
يفسح إجملال إىل فرض ّية إلرسقات ّ
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إلرشكة يف تعويض ّ
ولتجاوز هذه إلوضع ّية رشعت ّ
إحملطة إلقدمية بأخر وقت ّية برتكزي صهارجي
إلسدريّة وقع إلتّخيل عهنا إثر كهربة خطوط إلضّ احية إجلنوب ّية
اكنت مس تعمةل مبس تودع برج ّ
س نة  9109كام وقع إقتناء عدّ إد جديد لتناهز إللكفة إمجلل ّية  21ألف دينار .أ ّما ابلنس بة
للمحطة إملركزية بتونس فمل يس ّجل هبا أي نقص أو رسقة ويه جمهزة باكمريإت مرإقبة.
وخبصوص ما مت ّت إنارته حول إلمتديد يف مدّ ة إخلدمة لبعض إلعوإن ،أوحض إلس يد
اكتب إدلوةل أ ّن إلنظام إلسايس للعوإن يسمح ابلتحول من سكل نش يط إىل سكل غري
ينجر عنه إلمتديد يف مدة إخلدمة وابلتايل إخلروج للتقاعد وذكل
نش يط وإلعكس ابلعكس ما ّ
برشوط وقع إلتنصيص علهيا صلب إلنظام إلسايس للعوإن .وقد توصلت إلرشكة بعريضة
جمهوةل إملصدر أحالهتا علهيا مصاحل إلتفقدية إلعامة للوزإرة هتم  02عوان ومصاحل إدإرة إلتفقد
ابلرشكة بصدد إلبحث وإلتحري يف هذه إحلالت حاةل حباةل مند اترخي إنتدإهبم خاصة وأن جل
إلتغيريإت وقعت يف س نة .9102
وإنتقلت إللجنة عىل إثره إىل ملف رشكة إخلطوط إلتونس ية إجلوية حيث إس متعت إىل
عرض حول حماور برانمج إصالح وتطوير مجمع إخلطوط إلتونس ية  9192-9101إملمتث ّةل يف ما
ييل:
 إلتدإبري إملقرتحة مضن برانمج إلصالح وإلتطوير. إلجرإءإت إلعاجةل لفائدة إخلطوط إلتونس ية. إلجرإءإت إلعاجةل قصد تأمني إملومس إلصيفي .9102 إلجرإءإت إملقرتحة لفائدة إخلطوط إلتونس ية إلرسيعة. -إجرإءإت إملتابعة.

إلتدإبري إملقرتحة مضن برانمج إلصالح وإلتطوير:
تعديل خمطط إلسطول هبدف جتاوز إلنقص يف عدد إلطائرإت وحتسني إنتظام
إلرحالت وذكل من خالل:
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 إعامتد طريقة إلبيع وإعادة إلتأجري ( )Sale and Lease Backمن خاللإلتعاقد مع رشكة إجيار طائرإت ملدة  09س نة قصد إدماج إلـ 1طائرإت
أ neo320إليت ستُ م
سمل من إملصنع أرابص كام ييل 2 :طائرإت س نة  9190و
طائرتني س نة  ،9199عىل أن تسرتجع إخلطوط إلتونس ية عند تسمل إلطائرإت
مبالغ إلتس بقات إملدفوعة للمصنع ) (PDPوإلبالغة إىل حد إلن  10مليون
دولر  ،ومن هجة أخر سيمت حسب  1طائرإت أ 291سيتجاوز س هنا 91
س نة بني  9102و،9199
 إللجوء إىل الاستئجار إلعمليايت ( )Dry Leaseملدة  2س نوإت لـ 1طائرإتإضافية س هنا بني  2و 09س نة ،كام ييل 2 :طائرإت س نة  9191وطائرة س نة
 9190وطائرة س نة ،9199
 إعدإد خمطط أسطول جديد للفرتة .9121-9190تفعيل برانمج ترش يد إملوإرد إلبرشية وحتسني إلنتاجية:
 الانطالق س نة  9102يف تنفيذ برانمج إلتطهري الاجامتعي ابلتنس يق معإلطرإف الاجامتعية إذلي خيص 1200عوان عىل إمتدإد  2س نوإت حسب
معايري موضوعية تامتىش مع إلتوهجات الاسرتإتيجية للرشكة وحاجياهتا إلفعلية
(مبعدل  411عوان س نواي) ،بلكفة مجلية تقدر بــ  197م د،
 تكفل إدلوةل بقمية  21م.د لتغطية تاكليف إلترس ح وصناديق إلضامنالاجامتعي كام ييل 19 :م.د س نة  ،9102مرصودة مبزيإنية إدلوةل منذ س نة
 9104بعنوإن هذه إلعملية و 21م.د س نة  ،9191فامي تتكفل إخلطوط
إلتونس ية ابلقمية إملتبقية وإملقدرة بــ  107م.د إبتدإء من س نة ،9190
إعامتد منط جديد من إحلومكة :
 منح إخلطوط إلتونس ية منطا جديدإ من إحلومكة وإضفاء إملرونة يف جمالإلترصف من خالل تطبيق أحاكم إلفصل  99نالثا من إلقانون عدد -22
.9112
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إلجرإءإت إلعاجةل لفائدة إخلطوط إلتونس ية :
إملوإفقة عىل إلرتفيع يف رأس مال إلرشكة مببلغ  0111م.د قصد إخلروج من طائةل
إلفصل  211من جمةل إلرشاكت إلتجارية وإس تعادة إلتوإزانت إملالية طويةل إملد  ،من
خالل:
 إقرإر أ ّول معلية إكتتاب ابس تعامل  211م.د إذلي ميثل نصف دين إخلطوطإلتونس ية إملتخدل دل ديوإن إلطريإن إملدين وإملطارإت إذلي يبلغ إلـ  212م.د
يف موّف  ،9101مع تقس يط بقية مبلغ إدلين عىل إملد إلطويل.
 إكتتاب عىل مرإحل وخالل مدة أقصاها  1س نوإت بقمية  211م.د مع متكنيإلرشكة من تس بقة نقدية عىل معلية إلرتفيع يف رأس إملال ،مع مرإجعة جحم
إكتتاب إدلوةل بناء عىل نتاجئ إعادة تقيمي أصول إلرشكة وإملقدرة بـ  330م.د.
إعفاء إلرشكة من إلدإء عىل إلقمية إملضافة لعمليات إستئجار إلطائرإت ( 1م.د
س نواي).
منح إلرشكة إعفاء جبائيا بعنوإن إخلصم من إملورد خبصوص إملعامالت بني رشاكت
إجملمع حىت تمتكن هذه إلخرية من تصفية إحلساابت يف ما بيهنا.
متكني رشكة إخلطوط إلتونس ية إلفنية من إلعفاء إجلبايئ بعنوإن إلدإء عىل إلقمية
إملضافة ( )%2وإملفروض عىل معليات توريد إلسلع وإخلدمات إذلي مت إقرإره يف
إطار قانون إملالية لس نة 9102.

إلجرإءإت إلعاجةل قصد تأمني إملومس إلصيفي :9102
إملوإفقة عىل منح ضامن إدلوةل للرشكة ،وبصفة إس تعجالية ،لمتكيهنا من قرض بقمية
41م.د بعنوإن خالص إلفوإتري إملتخدلة ابلنس بة لقطع إلغيار وصيانة إلطائرإت إليت
ستتوىل إلقيام هبا إخلطوط إلتونس ية إلفنّية وتأمني حد أدىن من قطع إلغيار ابحملطات
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إلرئيس ية (تونس ،جربة وإملنس تري) للمحافظة عىل جاهزية إلطائرإت وتس بقة بعنوإن
إستئجار إلطائرإت لتأمني إملومس إلصيفي،
ّ 
إلتحّك يف جحم إلنشاط إلتجاري ومرإجعته حسب إلسطول إجلاهز فعليا من خالل
غلق إلوهجات ذإت إملردودية إلضعيفة ابعتبار مؤرش نس بة تعبئة إلرحالت ،دون
إلتقليص من إلربجمة إلتجارية لفائدة إلتونس يني إملقميني ابخلارج ،وذكل أمام عدم قدرة
إخلطوط إلتونس ية عىل تأمني جاهزية اكمل أسطولها إذلي يبلغ 92طائرة ،حيث لن
يتس  ى فعليا جتهزي سو  91طائرة حفسب خالل أشهر جوإن وجويلية وأوت،
إضافة إىل  4طائرإت سيمت إستئجارها مهنا وإحدة ملومس إحلج.

إلجرإءإت إلعاجةل لفائدة إخلطوط إلتونس ية إلرسيعة:
ضامان لتوإصل إلربط إجلوي إدلإخيل حنو قابس وقفصة وتوزر وصفاقس ،يُقرتح إلرتفيع
يف قمية إدلمع إملمنوح من إدلوةل بعنوإن إلنقل إدلإخيل من  2إىل  01مليون دينار،
ورصفها يف شلك تس بقة مع توفري دمع إضايف س نوي يف صورة تطوير إلنشاط
إدلإخيل خلطوط أخر عىل غرإر طربقة ورمادة،
 تسوية متخدلإت رشكة إخلطوط إلتونس ية إلرسيعة دل وزإرة إلس ياحة وإلصناعات
إلتقليدية إملقدرة حبوإيل  9مليون دينار،
 منح ضامن إدلوةل للرشكة مبا يقارب  21مليون دولر بعنوإن متويل جتديد إلسطول
برشإء  2طائرإت من نوع ،ATR 72-600
تكفّل إدلوةل جبزء ) (%30من إدليون ّ
إملتخدلة بذ ّمة إلرشكة دل إملؤسسات
إلوطنية ،وإليت تناهز  11مليون دينار وإعادة جدوةل إلبقية.

إجرإءإت إملتابعة :
إحدإث جلنة مبقتىض مقرر تضم مثلني عن إلهيالك إملعنية وتلكف بتنفيذ ومتابعة
برانمج إلصالح وتعديهل عند إلقتضاء عىل أن تنطلق يف أشغالها يف بدإية شهر جوإن
 9102وتعقد عىل إلقل جلسة لك شهر.
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وتفاعال مع ما ّمت تقدميه من معطيات وبياانت ،مثّن أعضاء إللجنة إلجرإءإت إلوإردة
بربانمج الاصالح مؤكّدين عىل رضورة إلترسيع يف تنفيذ خمتلف حماوره وعىل إ ّمهية إملتابعة
وقد ّمت إلتساؤل يف هذإ إخلصوص خول إلجرإءإت إليت دخلت بعد حزي إلتنفيذ خاصة ما
يتعلّق مهنا ابللزتإمات إملالية لدلوةل جتاه إلرشكة.
وشدّ د أعضاء إللجنة عىل رضورة مزيد إلعمل يف ّإجتاه حتسني مس تو إخلدمات وإلبنية
إلتحتية و إلسطول وضامن مقتضيات سالمة إلرحالت  .كام مت ّت إدلعوة إىل مزيد حومكة
إلترصف يف إملمتلاكت ويف إملوإرد إلبرشية للرشكة.
هذإ و قد طرحت بعض إلتساؤلت تعلّقت ابلساس ّ
مبلف قطع غيار إلطائرإت،
ونتاجئ معل خل ّية إحلومكة ،وإلتدإبري إليت ّمت إختاذها عىل ضوء تقرير إلدإرة إلعامة للطريإن
إملدين و مد تفاعل إلرشكة مع نتاجئه كام تناولت إس تفسارإت أعضاء إللجنة دور الاكتتاب
يف حلحةل مديونية إلرشكة و إملعايري إملعمتدة يف إختيار إلقامئني عىل متثيليات إلرشكة ابخلارج
وإلجرإءإت إلعملية إليت مت ّإختاذها من أجل تأمني حقائب إملسافرين وإلتصدي لظاهرة رسقة
إلمتعة.
و ّمت إلـتأكيد عىل دور إلطارإت وإلكفاءإت إلعامةل ابلرشكة يف إحلفاظ عىل مسعهتا
وتطوير خدماهتا حفاظا عىل توإزانهتا إملالية و ضامان لس مترإرية نشاطها.
ويف تعقيبه عىل ما ّمت تقدميه من مالحظات وإس تفسارإت ،تو ّجه إلس يد اكتب إدلوةل
ابلشكر إىل أعضاء إللجنة عىل إهامتهمم إملتوإصل من خالل دورمه إلرقايب بوضعية إلناقةل
إلوطنية وحرصهم عىل الارتقاء بأدإهئا وتذليل إلصعوابت إليت تعرتض نشاطها .كام تو ّجه
ابلشكر إىل اكفّة إطارإت وأعوإن وفنّيي إلرشكة عىل هجودمه إملبذوةل من أجل إحلفاظ عىل
مؤسس هتم وحتسني مس تو إخلدمات إملسدإة لفائدة إحلرفاء .وأشار يف هذإ إلس ياق إىل
ّ
تحسن إمللحوظ عىل مس تو تاليف إلتأخري يف موإعيد إلسفرإت.
إل ّ
ويف ما يتعلق مبوضوع سالمة إلرحالت ،أكّد إلس يد اكتب إدلوةل أ ّن إلرشكة مبا دلهيا من
كفاءإت فنّية حريصة عىل توفري مجيع رشوط إلسالمة لرحالهتا.
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أ ّما خبصوص ظاهرة رسقة إلمتعة ،أشار إلس يد اكتب إدلوةل إىل أ ّن هذه إلظاهرة إليت
تقلّصت نسبيّا يف إلونة إلخرية متث ّل معضةل حقيقية تسعى إلرشكة إىل إلتصدّ ي إلهيا ّ
ابختاذ
إلجرإءإت إملناس بة وتشديد إلرقابة.
وابلنس بة إىل إلجرإءإت إملتعلقة ابللزتإمات إملالية لدلوةل جتاه إلرشكة ،أوحض إلس يد
اكتب إدلوةل أ ّن إجمللس إلوزإري إملنعقد يف  91ماي  9102أ ّقر إملوإفقة عىل إلرتفيع يف رأس
مال إلرشكة مببلغ  0111م.د قصد إخلروج من طائةل إلفصل  211ماي من جمةل إلرشاكت
إلتجارية وإس تعادة إلتوإزانت إملالية طويةل إملد  ،من خالل إقرإر أ ّول معلية إكتتاب ابس تعامل
 211م.د إذلي ميثل نصف دين إخلطوط إلتونس ية إملتخدل دل ديوإن إلطريإن إملدين
وإملطارإت إذلي يبلغ إلـ  212م.د يف موّف  ،9101مع تقس يط بقية مبلغ إدلين عىل إملد
إلطويل وكذكل من خالل إكتتاب عىل مرإحل وخالل مدة أقصاها  1س نوإت بقمية  211م.د
مع متكني إلرشكة من تس بقة نقدية عىل معلية إلرتفيع يف رأس إملال ،مع مرإجعة جحم إكتتاب
إدلوةل بناء عىل نتاجئ إعادة تقيمي أصول إلرشكة وإملقدرة بـ  330م.د .وأضاف أن ّه سي ّمت إعفاء
إلرشكة من إلدإء عىل إلقمية إملضافة لعمليات إستئجار إلطائرإت ( 1م.د س نواي) .كام سي ّمت
منح إلرشكة إعفاء جبائيا بعنوإن إخلصم من إملورد خبصوص إملعامالت بني رشاكت إجملمع حىت
تمتكن هذه إلخرية من تصفية إحلساابت يف ما بيهنا هذإ فضال عن متكني رشكة إخلطوط
إلتونس ية إلفنية من إلعفاء إجلبايئ بعنوإن إلدإء عىل إلقمية إملضافة ( )%2وإملفروض عىل
معليات توريد إلسلع وإخلدمات إذلي مت إقرإره يف إطار قانون إملالية لس نة  . 9102وأكّد يف
هذإ إخلصوص عىل حرص إحلكومة عىل إليفاء هبذه الالزتإمات إملالية.
ومن هجته أشار إلس يد إلياس إملنكيب ،إلرئيس إملدير إلعام لرشكة إخلطوط إجلوية
إلتونس ية إىل أ ّن إلرشكة تعاين حال ّيا من نقص حا ّد يف إلس يوةل وهو ما جعلها عاجزة عن
خالص إلفوإتري إملتخدلة ابلنس بة لقطع إلغيار وصيانة إلطائرإت وتأمني حد أدىن من خمزون
قطع إلغيار للمحافظة عىل جاھزية إلطائرإت وھو ما إضطر إلرشكة ،مؤخرإ ،لس تعارة جعالت
من إخلطوط إلليبية  .وأكّد يف هذإ إلس ياق عىل رضورة إلتفعيل إلرسيع لالجرإءإت إليت مت ّت
خاصة فامي يتعلق ابللزتإمات إملالية للحكومة
إملصادقة علهيا خالل الاجامتع إلوزإري إلخري ّ
حىت تس تعيد إلرشكة توإزانهتا إملالية وتؤدي دورها الاقتصادي عىل إلنحو إملطلوب.
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وخبصوص سالمة إلرحالت إجلوية ،أوحض إلس يد إلرئيس إملدير إلعام أن إلتقرير إلنھايئ
للواكةل إلوروبية لسالمة إلطريإن إملدين لرشاكت إلطريإن  ،إلصادر إلس بوع إلفارط ،قد
كشف عن إس تجابة رشكة إخلطوط إلتونس ية لرشوط سالمة إلطريإن عىل إملس تو إدلويل
وهو خري إجابة محلالت إلتشكيك يف سالمة إلرحالت إليت تؤ ّمهنا إلرشكة.
ويف ما يتعلق مبوضوع ظاهرة رسقات أمتعة إملسافرين ،أشار إلس يد إلرئيس إملدير إلعام
إىل أن ّه ّمت مؤخرإ تكوين جلنة مرإقبة وس تعمل عىل إمتدإد  94ساعة ملدة  2أشھر مفيدإ أن ّه
ّمت تسجيل تقلّص يف إلرسقات خالل س نة  921 ( 9101معلية رسقة ) مقارنة بس نة 9102
( 9102معلية رسقة ).
أ ّما يف ما يتعلق ابلتعيينات يف متثيليات إلرشكة ابخلارج أشار إلس يد إلرئيس إملدير إلعام
أهنّ ا ختضع لنظام إملناظرة وهناكل حرص شديد عىل ضامن إلشفافية تاكفؤ إلفرص يف
إلجرإءإت إملعمتدة.
وخبصوص الاخاللت إليت تكتيس صبغة جزإئية ،أشار إلس يد إلرئيس إملدير إلعام إىل
إخملتصة.
أ ّن عديد إمللفّات إخلاصة بش هبات إلفساد مت ّت إحالهتا عىل أنظار إجلهات إلقضائية ّ
تعرض إلس يد إحلبيب إملكين ،إملدير إلعام للطريإن إملدين بوزإرة إلنقل إىل إجلانب
و ّ
إلفين إملنوط بعهدة إلدإرة إلعامة للطريإن إملدين وإملمتث ّل يف إلرشإف عىل إلسالمة إجلوية
مشريإ إىل موإفاة إللجنة بتقرير حول جاهزية إلطائرإت وإلسالمة يف إلطريإن إملدين ّمت فيه
عرض خمتلف إلشاكليات يف إجملال.
وأشار إلس يد إملدير إلعام إىل أ ّن رشكة إخلطوط إلتونس ية ختضع منذ س نوإت إىل رقابة
إلواكةل إلوروبية للسالمة إجلوية وفقا للمعايري إدلولية .وأوحض أ ّن مجيع إلناقالت إجلوية يف إلعامل
غري مس تثناة من وجود إخاللت لكن ختتلف درجهتا من حيث إخلطورة وإنعاكساهتا عىل
سالمة إلرحالت .وأ ّقر يف هذإ إخلصوص بوجود إخاللت مل تمتكّن إلناقةل إلوطنية من ّ
إلتحّك
فهيا نظرإ للصعوابت إليت ّمتر هبا .وأضاف أ ّن إلطائرإت إلتونس ية ختضع مضن برانمج تقيمي
مس تو إلسالمة عىل إلطائرإت إلجنبية Safety Assessment of Foreign "SAFA
 "Aircraftإىل معليات مرإقبة دقيقة خالل توإجدها ابملطارإت إلوروبية وإليت تلزتم إلرشكة
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مبعاجلة مجيع إلنقائص إملس ّجةل خاللها ابختاذ إلتدإبري إلتصحيحية إملناس بة ،علام وأن ّه رمغ متكّن
إخلطوط إلتونس ية من تاليف بعض إلنقائص خالل إلس نوإت إلفارطة تبقى إملؤرشإت ذإت
إلصةل حرجة ويف ترإجع مس متر مبا يس توجب إختاذ تدإبري عاجةل يف إلغرض .وأضاف يف نفس
إلس ياق أ ّن إلواكةل إلوروبية للسالمة إجلوية قامت مؤ ّخرإ بعملية تدقيق لرشكة إخلطوط
إلتونس ية فامي خيص إلصيانة إلفنية وسالمة إلرحالت إجلوية و إجلانب إلعمليايت ومل ي ّمت إدرإهجا
مثلام يشاع مضن إلقامئة إلسودإء.
وتطرق إلس يد إملدير إلعام إىل موضوع مناوةل صيانة إلطائرإت دل هيلك إلصيانة إلتابع
لرشكة إخلصوص إلتونس ية إلفنية مب ّينا أ ّن تفعيل إلعالقة إلتعاقدية عىل إملس تو إلعميل بني
إلرشكة إل ّم إخلطوط إجلوية إلتونس ية ورشكة إخلصوص إلتونس ية إلفنية ّ
يتعني أن حترتم مبدأ
إملزود وفقا للمعايري إملنظمة للطريإن إملدين إدلويل وذكل لتفادي إلتدإخل
إلفصل بني إحلريف و ّ
إملوجود يف إملهام ولتحديد إملسؤوليات مبا يضمن جناعة معليات إلصيانة.
إملتكرر وإملكث ّف لقامئة إلهجزة
وأشار إلس يد إملدير إلعام إىل أ ّن إللجوء إىل الاس تعامل ّ
إدلنيا ( ( MELونزع وإس تعامل قطع إلغيار غري إلصاحلة للمالحة من إلطائرإت غري إملس تعمةل
وإخلاضعة لعمليات إلصيانة إدلورية وإذلي رمغ قانونيته ميث ّل بعض إخملاطر إليت تس توجب
إجرإءإت متابعة ومرإقبة مكث ّفة يصعب تأميهنا بصفة دقيقة يف أغلب إحلالت وهو ما يؤكّد
رضورة توفري إحلدّ إلدىن إلرضوري ملس تلزمات إلصيانة (قطع غيار ،جتهزيإت  )...مع إحاكم
طرق إلترصف فهيا لضامن جاهزية إلطائرإت.
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