
2 
 

  ةظواةةأل م ألدواد ألاساسية 

  
ل 

ّ
 اقتصادية لدولة ب�ن أسعار إحالة السلع وأسعارهاا الهتتحّم  ال�ي الفوارق  �� الدعميتمث

لدولة لتحقيق أهداف لدوا  السياسة اقتصادية أإحدى  الّدعمويعّد . ا�حقيقّية باعتبار �لف��ا

و��دف  .ها املختلفةإ�� أخرى وفقا ألهدافمن دولة  الدعم وتختلف أش�ال .اقتصادية أو اجتماعية

أساسا إ�� املحافظة ع�� القدرة الشرائية للمواطن�ن من خالل إرساء آليا  للتحكم �� الّدعم سياسة 

 توّور أسعار مختلف املواد اساسية 
ّ
با  الظرفية وترم  ذلل  إ�� حماية اقتصاد الوط�ي من التقل

 . � املواد اساسيةلألسعار العاملية خاّصة بالنسبة إ�

 

ضمن للدولة  العاّمةللمواد اساسية من خالل امل��انية الّدعم ت�اليف  ل الدولةتتحّم و 

 
ّ
وقد شهد   ."الصندوق العام للتعو�ض" خاص با�خز�نةا�حساب فة بالتجارة وا�م��انية الوزارة امل�ل

 الّدعم اعتمادا  
ّ
 2013 -2011 تجارة خالل السنوا فة بالاملرصودة للغرض �� م��انية الوزارة امل�ل

ل �� مو�� سنة توورا هاّم 
ّ
1TP0Fمن النات  املح�� اجما�� % 2حوا��  2013ا حيث أصبحت تمث

(1)
P1T  مقابل

1TP1Fوارتفعت ت�اليف دعم املواد اساسية. 2010�� سنة  % 1,16

(2)
P1T  د.م 1.450إ��  2013�� مو�� سنة 

ل ع�� التوا 2010 د �� سنة.م 730مقابل 
ّ
 الّدعم من مجموع ت�اليف  % 48,66و % 26,29�� أي ما يمث

  .2010�� سنة  د.م 1.500مقابل  2013�� سنة  د.م 5.514 ال�ي بلغت

 

 
ّ
� سنة ا�حساب ا�خاص بق بأّما فيما يتعل

ّ
الصندوق العام للتعو�ض فقد بلغ رصيده �� مو�

خالل الف��ة  اللاتيةع�� حساب موارده  تحميل أّية نفقة ��ّجلولم  .د.م 260,076ما قدره  2013

2009-2014. 

 

 2003وتجدر اشارة إ�� أّن الدائرة خّصت الصندوق العام للتعو�ض بمهمة رقابية سنة 

بماد�  ا�حبوب والز�ت النبا�  تّم أساسا القة عذا  إ�� مالحظا   أفضتضمن تقر�رها التاسع عشر 

 . الّدعم��  التصّرفتحس�ن  �� إطار تجاوز البعض م��ا 

 

د منإ�� خاّصة املهّمة التقييمية ال�ي شملت منظومة دعم املواد اساسية  دفو��
ّ
 التأذ

وجود اس��اتيجية وطنية لل��وض ��له املنظومة وتحقيق اهداف املرسومة لها ذما ورد  باملواز�ن 

و�منوال التنمية  2010-2009و�مخووا  التنمية �عنوان سن�ي  2013-2009اقتصادية للف��ة 

                                                           
 .التقار�ر السنو�ة للبن  املرذزي التو���ي: املصدر  (1)
 الورق املدر��يو  ت النبا� �الز و  م�جون الوماطمو  ال�ج�ن الغلائ  والكسك��يوا�حليب نصف الدسم والسكر و  ا�حبوب ت�اليف الدعم ا�جملية ملواد  (2)

 .انوالقا من بيانا  وحدة �عو�ض املواد اساسية



3 
 

��  ذما ترم  هله املهّمة إ�� النظر . التصّرف �� هله املنظومة وإ�� تقييم سبل 2013سبة إ�� سنة بالن

 
ّ
 مدى توف

ّ
 و فيما بي��ا  الّتنسيقلة �� املجال �� ق مختلف اطراف املتدخ

ّ
 الّدعمد من مدى توجيه التأذ

 .يهإ�� مستحّق 

 

م��انية  ا��لتحّم ال�ي ة املدّعمسية لة باملواد اساصّ الت�اليف ذا  الفحص ة املهّم  شملتذما 

التوزيع ع�� غرار الديوان عن  د أوة عن عملية ال��ّو ت�اليف منجرّ  واو�ن الوطنية �� ش�ل�عض الد

إسنادها ع�� مستوى  منح يتّم �� ش�ل أو  والديوان التو���ي للتجارة ديوان ا�حبوبالوط�ي للز�ت و 

 .حلقا  انتاج أو التجميع أو التصنيع

 

  شملت اعمال الرقابية للدائرةوقد 
ّ
 2014وأذتو�ر  2009ة ب�ن ت الف��ة املمتّد ال�ي غو

هة إ�� اس��الك املواد اساسية اس��اتيجية املوّج من منظومة ا�حبوب والز�ت النبا�  باعتبارهما 

 استأثرتصة لهما من ناحية أخرى حيث اأهمية اعتمادا  املخصّ ذلل  بالنظر إ�� اسري من ناحية و 

ذما شملت اعمال  .من مجموع اعتمادا  دعم املواد اساسية % 93حوا�� ب 2013خالل سنة 

 الّدعملنظام  ا�خضوع من حيث��ما الرقابية منظومة دعم ماد�  السكر وا�حليب نظرا �خصوصيّ 

 .ا�جزا��

  

 نا  امليدانيةوقد أفضت اعمال الرقابية ال�ي اعتمد  ع�� الوثائق املستندية وع�� املعاي

  مع أهّم  تنظيمها تّم  "مجموعة ترذ��"و واملحاورا 
ّ
1TP2F�نهنيّ امل�� املجال و  �نالعموميّ  ل�ناملتدخ

(1)
P1T   وذلل

قت أساسا  استييان تّم توج��ه إ�� ادارا  ا�جهو�ة للتجارة نتائ  ع��
ّ
إ�� صياغة مالحظا  �عل

 .جود��ا�هله املواد و و�مراقبة  الّدعم �� منظومة  التصّرفو�سياسة دعم املواد اساسية �

                                                           
ديوان تر�ية  -الديوان التو���ي للتجارة-ان ا�حبوبديو  -الديوان الوط�ي للز�ت -الوزارة امل�لفة بالفالحة -الوزارة امل�لفة باملالية -الوزارة امل�لفة بالتجارة (1)

 .جمع امليي املش��ك لححوم ا�حمراء والبانامل -املواحن -مجم�� ومخز�  ا�حبوب –املاشية وتوف�� املر�� 



4 
 

 

 

 أبرزألدوالحواتأل
 

 ااتألسياسةأل م ألدواد ألاساسيةتاّج  -

 

 تضب  اهدافشاملة �� إطار خوة  دعم املواد اساسيةها  سياسة توّج ترجمة  لم تتّم 

 .دةبصفة دقيقة والوسائل ولليا  الضرور�ة لبلو  هله اهداف �� آجال محّد املنتظرة 
 

 و 
ّ
نفس  استمرار ا أّدى إ�� بالب ء أو �عدم التفعيل مّم  املق��حةاصالحا   تنفيلسم ا�

 
ّ
خاذق إ�� اش�اليا  دون التوف

ّ
اجراءا  املالئمة �� شأ��ا ع�� غرار تواصل اختالف مقاييس �عي��  ات

فر�نة الرفيعة ص لصنع الن املخصّ دة عند الشراء والبيع وعدم تحر�ر تور�د القمح الل�ّ ا�حبوب املوّر 

 .الّدعموالشع�� واخ��ال مسال  
 

  ولم تتوّل 
ّ
ال��وض باإلنتاج  ها توّج  خاذ اجراءا  الكفيلة بتحقيقالسل  العمومية ات

 .املح�� من ا�حبوب والز�ت النبا�  والسكر
 

 
ّ
�عدم الوضوح �� ظل النظام ا�حا�� لتعو�ض املواد  الّدعمسم تحديد الفئة املس��دفة بوا�

  .حّقيهتمس لفائدة حصرهلفائدة �ل الفئا  اجتماعية دون  الّدعمتوجيه  اسية اللي ينب�ي ع��اس
 

 ة مهّم القيام بأيّ  2014ولم تتوّل وحدة �عو�ض املواد اساسية إ�� مو�� أذتو�ر 
ّ
ق ة تتعل

 .الّدعمبإعداد الدراسا  أو التخوي  أو التقييم �� مجال 
 

وإ�� مز�د  الّدعم ل��وض بمجال إ�� االتوصيا  الرامية  جسيمتإ�� تد�� السل  العمومية و 

  الّتنسيق
ّ
  .الّدعملسياسة  العاّمةها  لتفعيل التوّج  ل�ن �� املجالب�ن مختلف املتدخ

 

  أل� ألةظواةةأل م ألدواد ألاساسيةدلتصرّ  -
 

بما ومة لم يبلغ مستوى انتاج الوط�ي من ا�حبوب والز�ت النبا�  والسكر اهداف املرس

ن من ا
ّ
إ�� ارتفاع املبالغ املحمولة ع�� اعتمادا   وضعّيةوقد أّد  هله ال .قليص �� التور�دلتّ يمك

 توّور ة باإلضافة إ�� املدّعممع الحجوء أذ�� إ�� التور�د لتغوية ارتفاع املتواصل �� طلب املواد  الّدعم

 . نخفاض قيمة الديناررف جّراء االصّ  أسعارها باألسواق العاملية وارتفاع خسائر
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عروض واللي ال�� طلبا   ديناملزّو  شارذةمضعف  ةاملدّعمل تور�د املواد اساسية و�ّج 

  هؤالء التحي�ن الدوري لقائما  غياب يرجع أساسا إ��
ّ
قة بالتور�د املزّودين ولكراسا  الشروط املتعل

 م��ا مع خصوصيّ ءملال
ّ
ا�عكس اختالف �� تقييم عناصر  ذما .رة بالسوق العامليةا  ا�جودة املتوف

 الّدعم�ن وشر�ا  املراقبة ع�� الفارق ب�ن أسعار البيع والشراء وع�� �لفة ا�جودة ب�ن الدواو�ن واملهنيّ 

 . عموما
 

��يئة املوا�  التو�سية دون استفادة من أسعار النقص �� وحال ضعف طاقة ا�خزن و 

 أحيانا ستفادة من انخفاضا  الظرفية ال�ي �شهدهاتنافسية ع�� شراء ححنا  ذا  سعة ذب��ة وا 

 .  بالسوق العاملية ةاملدّعمأسعار املواد 
 

 ضافة إ�� ارتفاع اعتمادا  التعو�ض املرّس و�اإل 
ّ
ال�ي و  فة بالتجارةمة بم��انية الوزارة امل�ل

 ةاملدّعماملواد  �� التصّرف �عنوانإضافية ت�اليف ، تحّملت الدواو�ن 2013د �� مو�� .م 1.450بلغت 

لت ديوان ا�حبوب الية ع�� غرار سياسة البيع لجل ال�ي حّم عن سياسا��ا التجار�ة واملباألساس ناتجة 

 .�عنوان اسقاط التجاري  د.م 0,7د و.م 3سنو�ا ما قدره ع�� التوا�� والديوان الوط�ي للز�ت 
 

باملواد اساسية  ل��ّوداف �� عمليا  إح�ام التصرّ مز�د تد�� مختلف الدواو�ن إ�� و 

 . الّدعمغ  ع�� ت�اليف الضّ  بما �ساهم ��و�يعها وخز��ا  ةاملدّعم
 

�� املواد  التصّرفغ  ع�� الت�اليف اضافية ذا  الصلة بمز�د الضّ  ذما يّتجه العمل ع��

 .عملّد ا�جملية ل�لفة ال ضمنلهله الت�اليف  اخل �ع�ن اعتبارة وإ�� املدّعماساسية 
 

  ةدودّممةردبةةألدواد ألاساسيةأل -
 

لليا  الضرور�ة  ةاملدّعماملنظومة ا�حالية لرقابة املواد  ال يتوفر لدى الدواو�ن �� ظّل 

 
ّ
 د من املخزونا  الفعليّ للتأذ

ّ
ل�ن ا�خواص حيث �عتمد الدواو�ن ووحدة ة من هله املواد لدى املتدخ

ت من استعمال ا ال يضمن حماية مصا�حها والتثيّ ح مّم تصر�الع�� نظام غالبا �عو�ض املواد اساسية 

 .صة لها�� اغراض املخصّ  ةاملدّعماملواد 
 

من قبل املصا�ح املرذز�ة وا�جهو�ة للوزارة  ةاملدّعممراقبة مسال  توزيع املواد  و�ش�و 

افية للقيام امل�لفة بالتجارة غياب برنام  مراقبة خاص ��ا وعدم تخصيص املوارد املادية واليشر�ة ال�

 .بلل 
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 د�� �ُ و 
ّ
تكثيف آليا  املراقبة ع�� تداول املواد  وإ��فيما بي��م  الّتنسيقل�ن إ�� مختلف املتدخ

يه والتصدي إ�� استعمال مستحّق نحو  الّدعم توجيهوردع املخالفا  املرتكبة �� شأ��ا لضمان  ةاملدّعم

 . لها ةص�� غ�� اغراض املخصّ  ةاملدّعماملواد 
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I- سياسةأل م ألدواد ألاساسية 

 

�� إطار املخووا  التنمو�ة منل بداية  ذما ورد  الّدعملسياسة  العاّمةها  التوّج  تضّمنت

تقليص عدد ة و املدّعمالتعديل الدوري ألسعار املواد يه و نحو مستحّق  الّدعم توجيهالتسعينا  أساسا 

قة باملواد مع تنويع عرض املواد البديلة و  عماملواد ا�خاضعة للّد 
ّ
ة املدّعمتحر�ر �عض ا�شوة املتعل

 .�� غ�� اغراض املخّصصة لها استعمال هله املواد ملنع توزيعالفضال عن تكثيف مراقبة مسال  

 

خوة تضب  اهداف بصفة دقيقة والوسائل ولليا   ضمنها  هله التوّج  إدراجولم يتم 

 . دةهله اهداف �� آجال محّد  الضرور�ة لبلو 
ّ
آخر دراسة أغلب اصالحا  ال�ي اق��ح��ا  تنفيلسم وا�

ا أّدى إ�� بالب ء أو عدم التفعيل مّم  2003شاملة تّم القيام ��ا حول ترشيد سياسة التعو�ض �� سنة 

ق إ�� نفس اش�اليّ  استمرار 
ّ
خاذا  دون التوف

ّ
 .مة �� شأ��اءاجراءا  املال ات

 

1TP3Fتفعيل توصيا  جلسة العمل الوزار�ة عن ذل ، لم يتّم  وفضال 

(1)
P1T  حول ضرورة إعداد دراسة

 
ّ
ما تّم التنصيص عليه �� إطار امل��ان�ن  تجسيم وذلل  ق بدعم اسعار عند اس��الكاس��اتيجية تتعل

تأخل �ع�ن الّدعم بخصوص إنجاز دراسة اس��اتيجية حول منظومة  2013و 2012اقتصادي�ن لسن�ي 

� املعهد الوط�ي . ماّدةل�ل وحجمه بالنسبة الّدعم دة لوبيعة اعتبار مختلف العناصر املحّد 
ّ
ول�ن تو�

الغلائ  و�رام  املساعدا  اجتماعية  الّدعمتحليل أثر "القيام بدراسة حول  2013لإلحصاء �� سنة 

 
ّ

إ�� تقديم �ان منتظرا م��ا مثلما لم تفض  ، غ�� أّن هله الدراسة"ةع�� الس�ان الفقراء والفئة الهش

ا  دقيقة حول �سب الز�ادا  �� اسعار وتأث��ها ع�� مختلف القواعا  والفئا  اجتماعية فرضيّ 

 .الّدعموع�� ت�اليف 

 

  ،صلو�� سياق متّ 
ّ
1TP4Fال  وحدة �عو�ض املواد اساسيةاقتصر  تدخ

(2)
P1T  2002املحدثة �� سنة 

خالفا ملقتضيا  هلا و  .� اعتمادا  دعم املواد اساسيةف �ع�� التصرّ  2002لسنة  2145األمر عدد ب

 ة مهّم القيام بأيّ  2014إ�� مو�� أذتو�ر الوحدة لم تتوّل امر 
ّ
أو  أو البحوث ق بإعداد الدراسا ة تتعل

 التعو�ض ودعم التخوي  أو التقييم �� مجال 
ّ
قة ��ا واق��اح التداب�� املواد اساسية واملسائل املتعل

 . ةالالزمة وذل  بالتعاون مع الهيا�ل املعنيّ  ةالتعديليّ 

 

قت أساسا بمدى تجسيوقد 
ّ
نت اعمال الرقابية للدائرة من الوقوف ع�� نقائص �عل

ّ
 ممك

 توّج 
ّ
ق بحلقا  انتاج وسسياسة اسعار و�الفئا  ها  سياسة دعم املواد اساسية فيما يتعل

 .الّدعمب املس��دفة

                                                           
 . 2010سيتم��  16املنعقدة بتار�خ  (1)
  .2005لسنة  2934تّم إ�حاقها بالوزارة امل�لفة بالتجارة بمقتى�  امر عدد  (2)
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 ةألبحلقاااتألد�خاصّ دلتاّج  -أ
ّ
 ودل��ّو ألجميعتألانتاجألودلت

 

 2013-2010املواز�ن اقتصادية للسنوا   تضّمنت�� إطار ترشيد نفقا  التعو�ض، 

من اعتماد ع�� التور�د نظرا الرتفاع  ضرورة �يجيع انتاج الوط�ي للمواد اساسية ��دف ا�حّد 

 
ّ
وأهمية الّدعم رف ع�� ت�اليف ر الصّ با  اسواق العاملية للمواد اساسية وسع�لفته وال�ع�اسا  تقل

  وتّم . هله املواد �� امن الغلائ 
ّ
قت بإنتاج ا�حبوب والز�ت �� هلا املجال الوقوف ع�� مالحظا  �عل

 .النبا�  والسكر

 

  يتّم لم  ،النسبة إ�� إنتاج ا�حبوببف
ّ
ة ال��وض بقواع ا�حبوب �� أفق تحقيق أهداف خو

قة بتحقيق اذ 2014سنة 
ّ
ذلل  و  2014-2010تفاء اللا�  من القمح الصلب خالل الف��ة واملتعل

هله املساحا   تعّد تلم حيث  2011سنة �� هكتار  120.000 لبلو ة التوّسع �� مساحة ا�حبوب املرو�ّ ب

 .2013سنة  ��هكتار  87.000

 

 % 19,7نقصا �� املساحا  املزروعة من ا�حبوب بنسبة  2013 -2012املوسم الفال�� وشهد 

  .السابقارنة بمجمل املساحا  املزروعة خالل املوسم مق

 

ب �� غياب إعداد �شر�  ا�خواص �� �شاط تجميع ا�حبو  2014إ�� مو�� أذتو�ر تواصل و 

 
ّ
 .��امواقع انتصاعدد مراذز الّتجميع و د لقواع إضافة إ�� عدم تفعيل خارطة تحّد م اذراس شروط ينظ

ص لصنع الفر�نة ن املخصّ و تحر�ر تور�د القمح الل�ّ ه نحالتوّج  متجسيلم يتّم  ،وفضال عن ذل 

. �لفة وافضل جودة املنتوج اقّل  و�يجيع ا�حصول عندعم املنافسة ب�ن املواحن لفيعة الرّ 

 
ّ
فتح  2008�� جوان  الشع�� �عدم استقرار حيث تّم  ماّدةبعة لتحر�ر تور�د سمت السياسة املتّ وا�

 دون يحّدد ال��اما��م و  قانو�  طار �شاط التور�د لحخواص دون توف�� إ
ّ
حماية ب الكفيلةخاذ اجراءا  ات

� عن هلا التوّجه 2009أذتو�ر  �� شهر انتاج املح�� ليتّم 
ّ
ل ا�خواص �� و  التخ�

ّ
 .النشاط�عليق تدخ

 

هما ديوان ا�حبوب �� سن�ي �خصوص تدعيم طاقة خزن ا�حبوب، أوصت دراستان أعّد و 

�حبوب املعّدة لالس��الك ا �خزن مليون قنوار  2,7تبلغ  طاقة خزن إضافية بضرورة إنجاز 2008و 2006

ه لم يتّم وذل  بالتعاون مع املهنيّ 
ّ
 أن

ّ
 .تحقيق ذل  �ن ا�خواص إال

 

ق بأّما 
ّ
  فلم يتّم  ،الز�ت النبا� إنتاج فيما يتعل

ّ
نته ه اللي تضّم التوّج  مروع �� تجسيالش

ام  إ�� تدعيم انتاج املح�� من الز�و  النباتية رغم الرّ و  2013-2011املواز�ن اقتصادية للسنوا  

زراعة السحجم من النباتا  تقر�ر التقييم نصف املرح�� للمخو  ا�حادي عشر للتنمية اعت��  أّن 

 .منا  البالد وظروف استغاللمع الز�تية ال�ي تتالءم 
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إحياء هله الزراعة  رغم تواصل التداول حول إعادةو  ،اللفت السكري إنتاج  �النسبة إ��و 

ه لم يتّم  2010سنة  منل
ّ
 أن

ّ
وضع إس��اتيجية و�رنام  عمل واحح اهداف  2014إ�� حدود أذتو�ر  إال

يتّم تفعيل التوصيا  املنيثقة عن جلسا  العمل الوزار�ة املنعقدة �� م لذما . واملراحل لتجسيم ذل 

20121TP5Fو 2010سن�ي 

(1)
P1T   قة بتشكيل

ّ
  3واملتعل

ُ
ة الختيار شر�  باعا بإعداد العناصر املرجعيّ ع�  ت�جان �

حاجيا  الديوان  و�دراسةاس��اتي�� لتو�س �� مجال إنتاج السكر وتكر�ره �� إطار دعوة للمنافسة 

 . دراسة مراجعة منحة تكر�ر السكر�يولة و التو���ي للتجارة من الّس 
 

 ةألسيياسةألاسعاردلتاجااتألد�خاصّ  -ب
 

 قيمةمن  بيعها ة وإخراج املواد ال�ي يق��ب سعر املدّعمعار املواد عديل الدوري ألس�عت�� التّ 

 الّدعم ت�لف��ا من دائرة 
ّ
��ا مختلف املخووا  التنمو�ة واملواز�ن اقتصادية وابت ال�ي تينّ من الث

 
ّ
�� ماد�   2010و 2009خالل سن�ي الّدعم ا أّدى إ�� حصر مّم  الّدعمقة بمنظومة والدراسا  املتعل

قرار يقى�ي بتخفيض أسعار البيع للعموم ملشتقا    2011 جانف  14 وصدر ��. لز�ت النبا� ا�حبوب وا

م نصف الدسم والسكر وم�جون الوماطم وتحميل م��انية الدولة ا�ع�اسا  ا�حبوب وا�حليب املعّق 

منحة  وإ�� تخصيص ةاملدّعموقد أّدى ذل  إ�� توسيع قائمة املواد . القراراتجة عن هلا املالية النّ 

 .ل�ج�ن الغلائ  والكسك��ي� ا�إذغ بالنسبة /مليم 20و لسكر � ا�إذغ بالنسبة /مليم 50جزافية بلغت 

مليم بالنسبة  100ومليم  70الل�� بالنسبة إ�� ا�حليب و/مليم 60ومليم  50ب�ن هله املنحة وتراوحت 

 . �جون الوماطمعلب م� �إ

 

ف بالتجارة عدد تحديد سعر بيع م�جون الوماطم بمقتى�وانجّر عن 
ّ
 3  مقّرر الوز�ر امل�ل

1TP6Fلنظام املصادقة ادار�ة اّدةإخضاع هله امل 2011لسنة 

(2)
P1T  ع�� اسعار وهو ما يخالف مقتضيا  امر

1TP7Fلنظام املصادقة اللاتيةاللي يخضعها  1991لسنة  1996عدد 

(3)
P1T . ة توبيق هلا القرار ويعت�� تجاوز مّد

1TP8Fالعمل شريع ا�جاري بهمخالف للتة أشهر ستّ �استثنائ  

(4)
P1T .ماّدة وقد نت  عن هله الوضعية انتفاع 

تار�خ إعادة ضب   2013د�سم��  31إ��  2011أو   غّرة م�جون الوماطم خالل الف��ة املمتدة من

 .د.م 28,273قدره  بدعم غ�� مستحّق الّدعم هوامش ر�حها وإخراجها من 

 

ق بالز�ت النبا�  
ّ
  و��، املدّعمأّما فيما يتعل

ّ
الدراسة  اق��حت ،م �� ت�اليف تكر�رهإطار التحك

عن اس��جاعه من  عوضار�ن ملكرّ إ�� اا  الز�ت ا�خام مباشرة بيع ذميّ  2003 سنة إعدادها �� ال�ي تّم 

                                                           
 .2012جو�لية  11و 3و 2010د�سم��  28بتوار�خ  (1)
 .يتمثل �� التحديد املسبق من قبل ادارة ملستوى اسعار أو �غّ��ها (2)
 .جار�ةتحدد املؤسسة املنتجة اسعار �� طور التوزيع بتوبيق �سب ار�اح ال�ي تضب  بمقرر من الوز�ر امل�لف بالتجارة ع�� أسعار ال�لفة الت (3)

ق باملنافسة واسعار 1991لسنة  64الفصل الرا�ع من القانون عدد   (4)
ّ
 .واملتعل
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ّ
تقليص ت�اليف النقل املزدوج باإلضافة قصد  ب�نقبل الديوان الوط�ي للز�ت �عد تكر�ره ثم بيعه للمعل

ه لم يتّم إ��  .علب�ن للتعاقد فيما بي��م بما �ساهم �� اقتصاد �� الت�اليفر�ن واملإ�� دفع املكرّ 
ّ
 أن

ّ
إال

 .تفعيل هلا املق��ح 2014مو�� أذتو�ر 

 

صرف الفارق ب�ن اسعار  ،الّدعم�� إطار منظومة و ،املحلية بالنسبة إ�� ا�حبوب�تّم و 

 ّددة �� إطار اوامر املوسميّ املحديوان ا�حبوب إ�� ا�حبوب من املجّمع�ن حالة إل العادية 
ّ
قة ة املتعل

إلحالة ا�حبوب من سعار املخّفضة ا ة دفع أثما��ا وخز��ا وإحال��ا وبتعي�ن سعر ا�حبوب و�كيفيّ "

1TP9Fعي���عد �عديل اسعار املل�ورة ع�� أساس توبيق سلم التّ  الديوان إ�� املواحن

(1)
P1T  عند الشراء

  ."والبيع
ّ
تباعا إضاف��ا أو خصمها من السعر اسا��ي  ا  �� املبالغ ال�ي يتّم ل التنفيال  والتنقيصوتتمث

 لتحديد عند انتاج 
ّ
ق بمختلف عناصر سعر احالة عند بيع ا�حبوب ع�� أساس سلم �عي�� يتعل

دة منحة التعو�ض ع�� ا�حبوب املوّر  و�غو  .طو�ة والوزن النو�� و�سبة التفرقعا�جودة ع�� غرار الرّ 

ه لم يتّم  غ�� ند التور�د وسعر البيع املخّفض إ�� املواحن،  ع فةلال� الفارق ب�ن سعر 
ّ
إ�� مو�� سنة  أن

1TP10Fعي��ا�حسم �� موضوع فارق التّ  2014

(2)
P1T  ب�ن شراء ا�حبوب املوّردة و�يعها حيث �عتمد ديوان ا�حبوب

إ�� ا�حبوب  بالنسبة إ�� ا�حبوب املوّردة طر�قة احتساب التنفيال  والتخفيضا  املعمول ��ا بالنسبة

ع�� ذراس شروط تّم تحديدها ضمن تتّم ع�� أساس مواصفا   هله الواردا املحلية �� ح�ن أّن 

 . أساس مقاييس مختلفة

 

 و 
ّ
��  2008سنة ل نتائ  م�ح قواع املخابز  تّم إقرارها ع�� أساسها  ال�ي التوّج  لت أهّم تمث

ة لصنع ا�خ�� من سعر الفر�نة فر�نة املعّد وتقر�ب سعر ال" الكب��"صنع ا�خ��  ع�� مستوى  الّدعمحصر 

 ،خابز عوضا عن املواحنوصرف منحة التعو�ض مباشرة لفائدة امل الّدعمفيعة مع اخ��ال مسال  الرّ 

ه 
ّ
 أن

ّ
ة املعّد  إدراج الفر�نة لهله التوّجها ، تّم  وخالفا. ها التوّج  هتفعيل هل 2014إ�� مو��  لم يتّم إال

والسميد هي�لة أسعار الفر�نة  � �� مجال التعو�ض ع�� إثر مراجعةلصنع ا�خ�� من ا�حجم الصغ�

 .2013مارس  05بتار�خ 

 

 
ّ
امية أساسا إ�� تكثيف املراقبة والرّ  2008منل سنة  اعتمادهااصالحا  ال�ي تّم  �ح أّن وات

قة بإخراج املواد 
ّ
 املدّعمللوقوف ع�� التجاوزا  املتعل

ّ
ناول بالبحث لم تت ،مةة من مسال  التوزيع املنظ

ودعم نفس  هله التجاوزا  ع�� غرار فوارق السعر  ساهمت �� ظهور سبل تجاوز نقائص املنظومة ال�ي 

) دعم ا�حبوب عند انتاج وعند احالة إ�� املواحن وعند التحو�ل(ة مستو�ا  املنتوج ع�� عّد 

ت الفجوة ئوما فت. رقابةللفّعال نظام  و�� غياب التصر�حوصرف املنح لفائدة املواحن بناء ع�� نظام 

ق نتيجة التعديال  الوارئة ع�� هي�لة فيعة تتعّم ة لصنع ا�خ�� والفر�نة الرّ ب�ن أسعار الفر�نة املعّد 
                                                           

 .2012جوان  13املؤر  ��  2012لسنة  621ذما تّم تنقيحه باألمر عدد  2007جوان  18املؤر  ��  2007تّم ضبوه باألمر عدد   (1)
 .ل�ي يتم ع�� أساسها تحديد سعر الشراء والبيعيتمثل �عي�� ا�حبوب �� تقييم جود��ا وفقا �خاصيا��ا الفنية ا (2)
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 ة لصنع ا�خ�� د سعر بيع الفر�نة املعّد ّد فقد ُح . د 45,111إ��  2013مارس  5 �� وال�ي ارتفعتاسعار 

1TP11F"أ"صنف لفائدة املخابز د للقنوار  6,089بما قدره 

(1)
P1T  لفائدة املخابز د للقنوار  22,668و�ما قدره

1TP12F"ج"صنف 

(2)
P1T .  ومن شأن هله  .د للقنوار 51,200�� حدود  فيعةسعر بيع الفر�نة الرّ ذما تّم ضب

ة لصنع ا�خ�� خارج مسال  توزيعها الفر�نة املعّد  ماّدةع�� ا�حصول ع�� �ن املعنيّ يّجع �أن  الوضعية

 
ّ
  .صة لهاغ�� اغراض املخصّ  مة واستعمالها ��املنظ

 

د  املخووا  التنمو�ة ع�� ضرورة 
ّ
 أّن . دون غ��هميه نحو مستحّق الّدعم  توجيهوأذ

ّ
إال

  الّدعم�لا تحديد الفئة املس��دفة �
ّ
سم �عدم الوضوح �� ظل النظام ا�حا�� لتعو�ض املواد ا�

ا  فئاللفائدة  عوض حصرهلفائدة �ل الفئا  اجتماعية  الّدعمتوجيه  يتّم حيث  ،اساسية

1T13Fالدول  من �� عددع�� غرار ما هو معمول به  املستحقة

(3)
1T .ول�ن تّم منل إعداد امل��ان اقتصادي               

 أّن أسعار بيع �عض املواد ع�� الّدعم التأذيد ع�� حصر  2010لسنة 
ّ
�� مستوى اس��الك اسري إال

فيعة ال �غو  ال�لفة وذلل  الفر�نة الرّ ) 2014جو�لية  غرة دودإ�� ح(�ن ه للصناعيّ غرار السكر املوّج 

 . عمصة للّد �ن بجزء من اعتمادا  املخّص عنه انتفاع الصناعيّ  ا انجرّ ا�حقيقية لهله املواد مّم 
ُ
ّدر وق

بالنسبة إ�� الفر�نة د .م 134 بـحوا�� 2013خالل سنة  ن و اللي تمّتع به الصناعيّ  ا�جم�� الّدعم

 .بالنسبة إ�� السكر د.م 11والّرفيعة 

 

II-  ألةظواةةأل م ألدواد ألاساسية� دلتصّر  
 

من ا�حبوب ومشتقاته والز�ت النبا�  والسكر وا�حليب �� منظومة دعم  التصّرف�شمل 

قبل ع�� التوا�� ديوان ا�حبوب والديوان الوط�ي للز�ت والديوان التو���ي للتجارة وديوان تر�ية املاشية 

من  الّدعموفضال عن صرف مبالغ  .مبيعا��ا ومخزو��االتصّرف �� شراءا  هله املواد و  ،وتوف�� املر��

 اساسية املوادهله ل الدواو�ن ت�اليف متّصلة بالتصّرف �� تتحّم  قبل وحدة �عو�ض املواد اساسية

 . ةاملدّعم
 

 ةدودّمم أل� ألرردادتألدواد ألاساسيةألدلتصرّ  - أ
 

 
ّ
 ة هاّمة �� هي�لة �لفة تور�دها تراوحت ب�نحصّ ية املدعمة اساسل سعر شراء املواد يمث

 . 2013-2009بالنسبة للز�ت النبا�  خالل الف��ة  % 97حبوب و�إ�� ابالنسبة  % 85

 

                                                           
 .�� صنع ا�خ�� املدّعم من ا�حجم الكب��" أ"تختص املخابز صنف   (1)

   .�� صنع ا�خ�� املدّعم من ا�حجم الصغ�� إضافة إ�� إنتاج ا�خ�� الرفيع واملرطبا  وذل  من الفر�نة غ�� املدّعمة" ج"تختص املخابز صنف   (2) 
 . ظومة الدعم باملغرب ع�� توجيه إعانة مالية مباشرة ومشروطة إ�� الفئا  الفق��ة املستحقة�عتمد من  (3)
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 و 
ّ
ع�� املستوى املح��  عةاملجّم تأم�ن تزو�د البالد بحاجيا��ا من ا�حبوب ا�حبوب ديوان � �تو�

د .م 562,980من  2013-2009ا�حبوب خالل الف��ة  �عنوانض وارتفعت قيمة التعو�. دةتل  املوّر أو 

           حوا��بدة ويستأثر التعو�ض ع�� ا�حبوب املوّر . % 102 بلغتد أي بنسة توّور .م 1.141إ�� حدود 

ل. 2013من قيمة التعو�ض لسنة  % 70
ّ
 2013القمح الصلب خالل سنة  ماّدةالتعو�ض ع��  و�مث

 .عمالّد من قيمة  % 40حوا�� 

 

 �و 
ّ
ا ع�� باالعتماد �ليّ الز�ت النبا�  � الديوان الوط�ي للز�ت تأم�ن حاجيا  السوق من تو�

تكر�ره لدى  ر وز�ت الصوجا ا�خام اللي يتّم تور�د ز�ت أول�ن النخيل املكرّ حيث يقوم ب التور�د

  النباتية بييع الز�و الديوان و�قوم . وحدا  التكر�ر واس��جاعه �� مرحلة ثانية ضمن مخزوناته

 املكرّ 
ّ
  بمقرر ب�ن قصد �علب��ا �سعر إحالة يضب  رة للمعل

ّ
� هؤالء  .ف بالتجارةمن الوز�ر امل�ل

ّ
و�تو�

الفارق ب�ن ال�لفة ا�حقيقية تغوية ب الّدعمل منظومة تكّف وت. ار ا�جملةتّج إ��  املعلبون بيعها الحقا

 
ّ
 .ب�نللز�ت وسعر احالة من الديوان إ�� املعل

 

  ،خرى ومن جهة أ
ُ
ف الديوان التو���ي للتجارة ب��و�د السوق املحلية ب�
ّ
وشهد  .السكر ماّدةل

من حيث انخفضت  2013و 2012تراجعا خالل سن�ي  تها�جزافية املسندة لفائد مجموع املنحة

 2013د خالل سنة .م 10,118إ�� و  2012د خالل سنة .م 10,387إ��  2011د خالل سنة .م 10,886

 . % 3و % 5ع�� التوا�� بنسبة  م�جلة بلل  تراجعا

 

  وقد تّم 
ّ
ع�� مّما ا�عكس سلبا بآليا  ال��ّود وجود��ا قت أساسا الوقوف ع�� مالحظا  �عل

 .الّدعم حجم�لفة ال��ّود و�التا�� ع�� 
 

 د�حةاب -1

 

           ع�� التوا�� املوّردة و بالنسبة إ�� ا�حبوب املحلية  2013سنة  ��بلغت قيمة التعو�ض 

20091T14Fسنة  د ��.م 435ود .م 232مقابل د .م 732و د.م 293

(1)
1T . تّم و  

ّ
قت الوقوف ع�� مالحظا  �عل

 .وت�اليفها ا�حبوب �تور�دأساسا بتجميع ا�حبوب املحلية و 

 

 

 

 

                                                           
 .وزارة التجارة: ملصدرا  (1)
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 د�حةابألدوحلية 1-1

 

ة وأخرى �عاقدية ب�ن ديوان ا�حبوب ترتيييّ  قواعديخضع �شاط تجميع ا�حبوب إ�� 

تأم�ن هلا النشاط من قبل مراذز تا�عة للمجّمع�ن ا�خواص أو للشر�ا   و�تّم . واملجّمع�ن ا�خواص

�التعاونّية أو لديوان ا�حبوب 
ّ
تجميع ذّميا  ا�حبوب ال�ي �عرضها املنتجون لفائدة الديوان مقابل  تتو�

 سعر تحّدده اوامر املوسميّ 
ّ
�لغت و  .ة دفع أثما��ا وخز��ا وإحال��اقة بتعي�ن سعر ا�حبوب و�كيفيّ ة املتعل

20131T15Fمش��يا  الديوان من ا�حبوب املحلية �� سنة 

(1)
1T د .م 496,859د مقابل .م 464,369 ما قدره ��

ا  ا�حبوب املش��اة بنسبة �عود أساسا إ�� تراجع ذميّ  % 7لة بلل  انخفاضا بنسبة م�ّج  2012سنة 

 .ق.م 8,276ق إ�� .م 9,530حيث مّر  من  % 13
 

قت أساسا بتقديرا  التّ وجود ة تّمت مالحظ ،و�� هلا اطار
ّ
جميع ومراقبته إخالال  �عل

فة  فقد تّم الوقوف ع�� اختالف .واملنح املسندة �� الغرض
ّ
تقديرا  انتاج املعّدة من قبل الوزارة امل�ل

ل خالل موسم  ال�يا  املجّمعة ع�� الصعيد الوط�ي الكميّ مقارنة  ببالفالحة 
ّ
  2013-2012لم تمث

ّ
إال

وقد أرجعت مصا�ح . 2012-2011بالنسبة إ�� موسم  % 45من تقديرا  انتاج مقابل  % 56حوا�� 

اختالف إ�� اس��الك اللا�  للفالح من ا�حبوب والبلور وعزوف �عض املزارع�ن عن هلا الوزارة 

1T16Fجميع�سليم منتوجهم من ا�حبوب إ�� مراذز التّ 

(2)
1T  ملواز�ةال��ر�ب والتجارة ا � باإلضافة إ�� تنام  ظاهر. 

 

لوحظ �عّدد حاال  ا�جمع ب�ن صفة مجّمع لححبوب وصفة صاحب موحنة دون تأم�ن و 

اللي  أحد املجّمع�نمن مخاطر تزو�د الديوان بكميا  من ا�حبوب من قبل  إجراء رقاس  مالئم لححّد 

من (وتبلغ اسعار املخّفضة . موحنة بأسعار مخّفضةصاحب سبق له أن اقتناها من الديوان بصفته 

تباعا ما قيمته  2013مارس  05ن بتار�خ بالنسبة إ�� القمح الصلب والقمح الل�ّ ) الديوان إ�� املواحن

ع�ن ا�خواص إ�� الديوان ع�� التوا�� �� حدود ق مقابل سعر بيع من املجّم /د 15,050ق و/د 27,111

1T17Fق/د 51,242ق و/د 66,675

(3)
1T .بخل   قام جّمع�نفع�� سييل املثال وقف الديوان ع�� أّن أحد امل

موحنة صاحب بصفته من الديوان دة ال�ي اقتناها ا�حبوب املحلية ال�ي تو�� تجميعها با�حبوب املوّر 

 تبعا للل  ونظرا لوجود قرائن حول ارت�اب جر�مة تحّيل و . بأسعار مخّفضة
ّ
� الديوان إحالة امللف تو�

  .ع�� القضاء
 

دها زن بمنحة خزن مقابل احتفاظها و�عهّ جميع وا�خع مؤسسا  التّ تتمتّ  ،ومن جهة أخرى 

مستوى املخزون ب هله املؤّسسا ة أشهر بناء ع�� تصر�ح ة ستّ بصيانة ومداواة ا�حبوب املجمّعة ملّد 
                                                           

 .املصدر إدارة ال��و�د بالديوان (1)
 .ال تتوفر لدى وزارة الفالحة إحصائيا  حول حجم اس��الك اللا�  للفالح من ا�حبوب والبلور  (2)
من  ار العادية إلحالة ا�حبوب من قبل الديوان طبقا لألوامر املوسمية املتعلقة بتعي�ن سعر ا�حبوب و�كيفية دفع أثما��ا وخز��ا وإحال��ا تت�ون اسع  (3)

إحالة صا�� ق السعر اسا��ي أو سعر التدخل واملنحة استثنائية للتسليم السريع وفارق احالة ا�خام لححبوب اللي يت�ون بدوره من منحة ا�خزن وفار 

  ".صندوق التجه�� لديوان ا�حبوب"ومبلغ �عديل مصار�ف النقل ومبلغ مخصص �حساب م��انية ديوان ا�حبوب تحت عنوان 
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 . الد��
ّ
هف ع�نر لدى املجّم و�� غياب رقابة ناجعة من قبل الديوان ملتا�عة املخزون املتوف

ّ
ال يمكن له  أن

 
ّ
 من مستوى ابصفة حينية د التأذ

ّ
ع و�التا�� من ر ب�ل مرذز أو خزان تا�ع ل�ل مجّم ملخزون الفع�� املتوف

 . مدى استحقاق مبلغ املنحة املولوب
 

تّم الوقوف ع�� �عض اخالال  شابت مراقبة جودة ا�حبوب املحلية من  ،�� سياق متصلو

ع�ن ند شراء املجّم عي�� ععملية التّ  لوحظ أّن فقد . شأ��ا التأث�� سلبا ع�� استحقاق مبالغ التعو�ض

مخابر تا�عة للمجّمع�ن ودون  حيث يتّم القيام ��ا ��لشفافية الالزمة إ�� الححبوب من الفالح�ن تفتقر 

الفوارق ب�ن السعر املحّدد من قبل املجّمع والسعر ا�حقيق  عند إعادة  يفّسر حضور الفالح، وهو ما 

 �� نتائ  تحاليل ا�حبوب املباعة من قبل الفالح�نو�الرجوع إ�� اع��اضا  ع. عي�� من قبل الديوانالتّ 

  �ام� % 43تبّ�ن أّن  ،2013سنة �� حالة  244جميع والبالغ عددها راذز التّ إ�� م
ّ
بأحد املجّمع�ن  قت�عل

ما من شأنه أن وهو  إلفراطه �� احتساب �سب ا�حبوب املبّقعة )دةمصرف ا�خدما  الفالحية املتعّد (

 . � �افة مستحقاتهع� الفالح حصول ال يضمن 
 

ى إ�� ارتفاع مححوظ ا أدّ مع �ساق  اموار مّم  2011تزامن موسم حصاد  ،و�� نفس اطار

توقيف العمل بنظام التنقيصا  بصفة  مّما انجّر عنهن ابتة �� القمح الل�ّ �� �سب ا�حبوب النّ 

د ع�� م��انية .م 1,120 هدر تمو�ل ا�ع�اس املا�� اضا�� وق استثنائية ع�� هلا العنصر ع�� أن يتّم 

  .لفائدة ديوان ا�حبوبللغرض وزارة الفالحة بواسوة منحة �سند 
ّ
أّن مبالغ الفوات�� التكميلية  إال

املبلغ املرصود   تجاوز د .م 5,070ع�ن ا�خواص والبالغ قيم��ا ا�جملية الواردة ع�� الديوان من املجّم 

 من قبلدا  تثيت قيمة املبالغ ال�ي تم صرفها ؤ�ّ مغياب  ��صرف هله املبالغ تّم و  .لفائدة هلا اجراء

1T18Fإ�� الفالح�ن ع�ناملجّم 

(1)
1T .من قبل  ةلغ املولو�اإ�� عدم فتح اعتماد �� املب وقد أّد  هله الوضعية

1T19Fمصا�ح وزارة الفالحة

(2)
1T  2012د بالقوائم املالية للديوان لسنة .م 5,070و��جيل مبلغ  

ّ
د ذدين متخل

 .ابتةن اجراء استثنائ  لححبوب النّ بلمة الدولة �عنوا
 

 تار�دألد�حةاب 1-2
 

          مليون طن بقيمة  8,632ما جملته  2013-2009ا  ا�حبوب املوّردة خالل الف��ة بلغت ذميّ 

سعر الشراء التعاقدي للون الواحد من سنة إ�� أخرى  معّدلن عدم استقرار وقد تب�ّ . د.م 2.559,800

1T20Fن�عنوان القمح الل�ّ  ّدلعهلا امل ارتفع حيث

(3)
1T 1والقمح الصلبT21F

(4) 
1T 1والشع�� العلفT22F

(5)
1T  ��ع�� التوا�� بحوا

                                                           
 .بواقا  الّتعي�� ال�ي تّم ع�� أساسها خالص املجّمع للفالح و�واقا  ا�خالص (1)
توزيع الكمّيا  حسب ا�جها  وعدد املنتفع�ن وال�لفة ا�حقيقية وال�لفة املنخفضة إ�� ح�ن توف�� ملف يت�ّون من ذمّيا  القمح املنتفعة باإلجراء و  (2)

 .والفارق بي��ما
 .2012دوالر الون خالل سنة  301و 2011دوالر للون خالل سنة  322و 2010دوالر للون خالل سنة  221 (3)
 .2010ر للون خالل سنة دوال  304و 2011دوالر للون خالل سنة  432و 2012دوالر للون خالل سنة  396 (4)
  .2010دوالر للون خالل سنة  208و 2011دوالر للون خالل سنة  295و 2012دوالر للون خالل سنة  303 (5)



15 
 

سعر شراء  معّدلالون الواحد من الشع�� العلف  من  سعر شراء معّدلواق��ب  .% 54و  % 9و % 48

ر دوال  2بقيمة  2012ن خالل الثالث سنوا  اخ��ة ليتجاوزه خالل سنة الون الواحد من القمح الل�ّ 

 . للون الواحد

 

ن النظر �� 
ّ
  التصّرفومك

ّ
قت بتحديد �� ا�حبوب املوّردة من الوقوف ع�� مالحظا  �عل

 .ور�دو�ت�اليف التّ  دو�ال��ّو ا�حاجيا  

 

  ةتحديدألد�حاجياتألودل��ّو ألبا�حةابألدواّر  -

 

ن 
ّ
�عض ثمنا املقّدمة من قبل  العروض اقّل ب أحيانامن انتفاع  ا�حبوب ديوانلم يتمك

العرض  ثمن تجاوز  ،فع�� سييل املثال. بقائمة املزّودين املتعامل معهم �سيب عدم إدراجهماملزّودين 

الثمن اللي  2013سنة  خاللت ال�ي تّم  دوليةال ا ستشار إحدى ا اللي تّم اختياره بالنسبة إ�� 

ارتفع  و�فارق جم��الواحد  للون دوالر  1,49 بمبلغ بالقائمة املل�ورة درجاملغ�� دين املزّو  اق��حه أحد

ن الديوان من تدعيم لقائمة املزّودين مّم  حي�ن املستمرّ للا تو��ي الدائرة بالتّ  .دوالر 74.500 إ��
ّ
ا يمك

قليص التّ ومن ور�د غ  ع�� ت�اليف التّ الضّ �التا�� من اثمان و  أفضلا�حصول ع��  منو املنافسة 

 . الّدعممن نفقا  

 

ية من جهة أخرى، ورغم اش�
ّ
اليا  ال�ي واجهها الديوان بخصوص جودة اليحنا  املتأت

ن التعاملواصل فقد من أحد املزّودين 
ّ
إ��  2014بداية سنة ة من من استئثار خالل املّد  همعه مّما مك

  .ا  املوّردة من القمح الصلبمن الكميّ  % 70بـنسبة  2014مو�� نوفم�� 

 

ضمان تا�عة عمليا  اليحن و موا�  اجنيية و جودة ا�حبوب باملراقبة مالديوان  و�ؤّمن

�� هلا اطار و .شر�ا  مراقبةإ�� الحجوء ب وذل موابقة جودة ا�حبوب املوّردة للمواصفا  الفنّية 

ن مّما لم  عند اقتضاء تحيينه لم يتّم وفق ذراس شروط خاص يتّم  تور�د ا�حبوبتبّ�ن أّن 
ّ
يمك

من أفضل اسعار بالسوق بالنسبة إ�� تور�د القمح الصلب   من استفادة �� �عض ا�حاال الديوان 

1T23Fالعاملية دون التأث�� ع�� املنتوج ال��ائ 

(1)
1T . 

ّ
ة مع ادارا  الفنيّ  الّتنسيقب 2014سنة  ��� الديوان ول�ن تو�

1T24F�لا الكراس�إدراجها  ال�ي يتعّ�نحي�ن ة �� الزراعا  الك��ى تحديد مواضع التّ املختصّ 

(2)
1T ه ل

ّ
 أن

ّ
 م يتّم إال

 .ع�� أنظار �جنة الشراءا  للمصادقة عليه مشروع التحي�ن عرض 2014إ�� مو�� جو�لية 

 

                                                           
 .2014جانف   09محضر جلسة عمل بتار�خ  (1)
 .2014جانف   22ملذرة موجهة إ�� �جنة الشراءا  بتار�خ  (2)



16 
 

مع ��جيل فوارق ملواحن إ�� اتبّ�ن تقارب جودة ا�حبوب املوّردة عند التفريغ وعند البيع و 

 نجّر ع��ا تنقيصا  �� سعر احالة عند البيعتحبوب ا�ة �� عنصري التفرقع وشوائب هاّمة خاصّ 

بخصوص  الّدعمتقدير املبالغ ال�ي تّم تحميلها ع�� منظومة  لفر�ق الرقابةولم يتسّن . للمواحن

اليحنا  ال�ي �ّجلت اختالفا هاّما �عنوان مراقبة ا�جودة عند اليحن وعند التفريغ باعتبار أّن 

 
ّ
فة با�جودة ال تتو�

ّ
وارتفعت . ء وعند البيعإعداد موازنة جودة ا�حبوب املوّردة عند الشرا �ادارة امل�ل

النسبة السنو�ة للتحاليل ال�ي تجاوز  ف��ا �سبة التفرقع السقف اق��   2013-2009خالل الف��ة 

1T25F % 28,13و % 44و % 78,57و % 68,18و % 28,57ع�� التوا�� إ�� 

(1)
1T  ا حرم الديوان من انتفاع مّم

 .بتنقيصا  إضافية ع�� سعر الشراء عند التور�د

 

 �� هلا ا�خصوص ن ا�حبوب أفاد ديواو 
ّ
يقوم بتور�د ا�حبوب بور�قة الشراء ه بأن

نا  مأخوذة بميناء نوعية عند اليحن و�التا�� ال يمكن اعتماد نتائ  التحاليل املجراة ع�� عيّ /ذمية

لة بميناء التفريغ ومقارن��ا بنتائ  تحليل العيّ 
ّ
نا  املأخوذة عند اليحن وذل  الختالف العّينا  املمث

 .ن والتفريغاليح
 

  ت�اليفألتار�دألد�حةاب -

 

مختلفة ع�� غرار املعاليم الديوانية  أعباءل منظومة التعو�ض عند تور�د ا�حبوب تتحّم 

الديوان �عنوان  نفقا وشهد  . التحاليل �لفةومصار�ف اليحن وال��صيف والعموال  البنكية و 

ل. % 19 معّدلب 2013-2009 سنو�ا خالل الف��ة ارتفاعااملصار�ف املوظفة ع�� الواردا  
ّ
 املعاليم وتمث

يتّم اس��جاعها  د.م 178,825ما قيمته  2013لتبلغ �� سنة املصار�ف  من هله % 95الديوانية حوا�� 

1T26Fالصا�� الّدعموقد توّور . لفائدة م��انية الدولة

(2)
1T  13,75بما �سيته  2013-2009خالل الف��ة %. 

 

  .بمساعدة خب�� عد��حبوب املفّرغة من السفن ا� ا وزن ذميّ ا�حبوب ديوان و�راقب 
ّ
� و�تو�

 أّن . موالبة الناقل البحري بالتعو�ض%  0,5يتجاوز �سبة  ةماملستل ا عند وجود نقص �� الكميّ 
ّ
إال

ورح التعو�ضا  املستخلصة سواء بال��ا��ي أو بالتقا��ي من ت�اليف منظومة ب يقمالديوان لم 

ما  2012-2009وتجاوز  هله املبالغ املستخلصة خالل الف��ة . �ةالتعو�ض واعت��ها عناصر غ�� تجار 

1T27Fد.م 12قيمته 

(3)
1T. 

 

                                                           
 مهمة مراقبة �جودة القمح الصلب املورد عند اليحن 32و 25و 28و 44و 21من مجموع ع�� التوا��  9و 11و 22 (1)
 .معاليم الديوانية -الدعم  (2)
 .لفر�ق الرقابة 2014و 2013لم يتم توف�� املبالغ املستخلصة �عنوان سن�ي  (3)
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السك   أو الشاحنا   عن طر�ق ،نقل ا�حبوب ب�ن مراذز وخزانا  ديوان ا�حبوب و�تّم 

� الديوان أحيان. ا�حديدّية
ّ
ا�حبوب املوّردة من ا�خزانا  املينائّية إ��  نقلبوسائله ا�خاصة  اذما يتو�

ورغم انخفاض �لفة نقل القنوار ع�� . ذز وا�خزانا  املحورّ�ة أو تحو�لها ب�ن ا�خزانا  املحورّ�ةاملرا

ال  ف�ي) 2013ق �� /د 1,186(مقارنة بالنقل ع�� الشاحنا  ) 2013ق �� /د 0,861(السك  ا�حديدّية 

ل 
ّ
سوى  2012 من قبل الديوان حيث لم �شمل �� سنةلنقل ا�حبوب وسيلة اذ�� استعماال التمث

ول�ن أوصت �جنة . 2013 سنة �� % 10,6من الكميا  املنقولة وتراجعت هله النسبة إ��  % 11,6

بإنجاز دراسة مش��ذة ب�ن الوزارة امل�لفة بالنقل والديوان والشرذة  2010سنة العمل الوزار�ة منل 

ة بمناطق انتاج قصد توسيع ر�  النقل ع�� السك  ا�حديديالتو�سية للسك  ا�حديدية الوطنية 

ه لم يتم إ�� غاية أذتو�ر 
ّ
 .إنجاز هله الدراسة 2014واس��الك وضب  ا�حاجيا  من العر�ا ، فإن

 

 دلز�تألدلظةا�ي -2

 

ر تأخ�� الديوان �� فتح اعتمادا  البنكية سلبا ع�� استخالصه �خوايا التأخ�� من 
ّ
أث

 املزوّدين نظرا لتمّس 
ّ
بلغت هله ا�خوايا ��  ،فع�� سييل املثال. التأخ��بة عن هلا كهم بحقوقهم امل��ت

را ذل  بتحّمله خسائر قدرها رفض املزّود خالصها م�ّ�  2012د �� شهر د�سم�� .أ 40إحدى الصفقا  

ذما . إخالل الديوان بال��اماته التعاقدية بخصوص فتح اعتماد البن�  �� لجال عن ناتجةد .أ 182

ر الديوان �� فتح
ّ
يوما  14يوما و 28 ع�� التوا�� بما قدرهبالنسبة إ�� ححنت�ن اعتمادا   نت  عن تأخ

ن خالص املبالغ املفوترة من قبل الديوان �عنوان خوايا �ن املعنيّ يمن اجل التعاقدي رفض املزّود

 .ألف دوالر 212بأذ�� من  واملقّدرةالتأخ�� وطالبا �� املقابل الديوان بخالص اعباء ال�ي تحّمالها 

 

ن الديوان  ،وضعّيةومن شأن هله ال
ّ
أن تفى�ي حسب محاضر �جنة الشراءا  إ�� عدم تمك

 المن إعادة استقواب عدد من املزّودين �ان يتعامل معهم �� 
ّ
ر سلبا ع�� مصداقّيته سابق، وأن تؤث

تفاقم إش�الية ضعف املشارذة �� طلبا  ومن شأ��ا أيضا أن �ساهم ��  تجاه مزّوديه ا�حالّي�ن

ص  بماعروض ال
ّ
غ  ع�� ت�اليف الضّ  ال�ي �ساعد ع��عروض أفضل الإم�انية ا�حصول ع�� من يقل

 .الّدعم

 

 دليكر -3
 

 
ّ
نت اعمال الرقابية من الوقوف ع�� عدد من النقائص �عل

ّ
قت أساسا �سياسة مك

عند ومراجعة ذراسا  الشروط ومراقبة ا�جودة التو���ي للتجارة الشراءا  املّتبعة من قبل الديوان 

 صار�ف املالتور�د من شأ��ا التأث�� سلبا ع�� ت�اليف التور�د و�التا�� ع�� 
ّ
 ماّدةف �� قة بالتصرّ املتعل

 .الديوان اي يتحّمله�ال السكر 
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 و 
ّ
ة السكر � املزّودين بصفة آلية توبيق �سبة الز�ادة أو النقصان �� ذميّ تّم الوقوف ع�� تو�

إ�� تحّمل الديوان  وضعّيةوقد أفضت هله ال. ر اسعارحسب تووّ  % 5ابيض التعاقدية والبالغة 

مراجعة هله النسبة منل  ولم يتّم . د.أ 820 بلغت حوا�� 2013-2009ل�لفة إضافية خالل الف��ة 

. ر اسعار عند التسليمور�وها بنسق تووّ  1997إدراجها بكراس الشروط ال�ي تّم إعدادها �� سنة 

وأفاد الديوان ��لا ا�خصوص . لفائدة مزّودي الديوان م�ّ�ر تّم إسناده غ�� ويعت�� هلا الهامش امتيازا 

 
ّ
ه سيتو�� النظر �� إم�انية تنقيح ذراس الشروط بات

ّ
��  % 5ة بنسبة جاه عدم قبول الز�ادة �� الكميّ بأن

 .حالة تراجع اسعار العاملية قبل ف��ة ححن البضاعة

 

 
ّ
ن ع�� الرّ ، و ملادة السكر ق بالنقل البحري وفيما يتعل

ّ
غم من أّن ذراسا  الشروط تمك

 
ّ
 أن

ّ
شراء واصل اليقوم بإبرام عقود  هالديوان من اختيار طر�قة الشراء واصال أو ع�� ظهر السفينة إال

وأفاد الديوان . إ�� ميناء التفريغ منل تثييت الشراء ودون إعمال املنافسة بخصوص �لفة النقل البحري 

ه بصدد دراسة إم�انيّ 
ّ
 س مّماالسكر �� حاو�ا   ماّدة�د ة تور بأن

ّ
تثييت �لفة النقل البحري من ن يمك

 .�نوإجراء مناقصة لتشر�  الوسواء البحر�ّ 

 

مراقبة جودة السكر ابيض عن طر�ق شر�ا  دولية يتّم �عيي��ا من  من جهة أخرى، تتّم و 

ع�� هلا  التصّرف ومن شأن. طرف الديوان دون إعمال املنافسة و�تحّمل املزّود ت�اليف التحاليل

ر  النحو
ّ
أفضت التحاليل ال�ي أنجز  باملخ�� املرذزي  فقد .سلبا ع�� مصداقّية نتائ  التحاليل أن يؤث

1T28Fبخصوص درجة استقواب

(1)
1T 1إ�� وجود حاال  بنسب أقلT29F

(2)
1T أقصاها من النسب التعاقدية بلغ             

ه لم يتبّ�ن . درجة 99,40
ّ
خاذ الديوان قيامما يفيد غ�� أن

ّ
زمة جراءا  ا  بات

ّ
تجاه املزّودين وشر�ا  الال

بما تفعيل املنافسة �مصار�ف مراقبة السكر قبل اليحن و بتحّمل  مستقبالالديوان �عّهد و  .املراقبة

 ي
ّ
  . من تفادي مثل هله الوضعيا  هنمك

 

 دواد ألاساسيةألدودممةأل� ألةةيعاتألدلتصّر  - ب
 

ل إ�� تحّم  أحيانا  خالال  أدّ إلنبا�  والسكر شاب التصرف �� مبيعا  ا�حبوب والز�ت ا

 .�ان باإلم�ان تفاد��ا ت�اليف إضافيةالدعم منظومة 
 

 

 

 

 

                                                           
 .خاصية فنية ملاّدة السكر ذا  عالقة بدرجة بياضها (1)
بتار�خ " بوسنة"والباخرة  27/02/2012بتار�خ " �اب يورك"وع�� الباخرة  09/11/2010بتار�خ  Sargodha ع�� غرار اليحنة الواصلة ع�� الباخرة (2)

 15/11/2013بتار�خ " Angela" والباخرة  09/11/2013بتار�خ " Glorioussunrise" والباخرة 20/09/2013
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 د�حةاب -1
 

1T30Fبلغت مبيعا  ا�حبوب

(1)
1T  ما و  مليون قنوار  104,252ما جملته  2013-2009خالل الف��ة

و�الرجوع إ�� واحن و�خصوص املبيعا  إ�� امل. ق/د 25,3 قدره سعر فردي معّدلد و�.م 2.631قيمته 

1T31F"مجموعة بحخ��ية"توزيع املبيعا  حسب ا�حرفاء وحسب نوعية ا�حبوب استأثر  

(2)
1T  خالل سنة

تّجار اعالف  ، فيما استأثر)% 23(ن والقمح الل�ّ ) % 37(بأع�� حّصة من مبيعا  القمح الصلب  2013

قت أساسا �سعر البيع وقد تّم الوقوف ع�� مالحظا. العلف من مبيعا  الشع��  % 80 بحوا��
ّ
  �عل

 .املخّفض للمواحن

 

إ�� ق من قبل الديوان /د 26,687سعر بيع القمح الصلب املح��  معّدل 2013سنة  ���لغ و 

�عنوان وة ق مقارنة �سعر البيع املخّفض نتيجة جودة متوّس /د 0,325تنقيص قدره بملواحن ا

سعر بيع القمح  معّدلو�لغ . عي�� عند البيعلتّ ا�خاصيا  الف��يائية والتكنولوجية املعتمدة �� سلم ا

ق مقارنة �سعر البيع املخّفض نتيجة /د 0,328قيمة تنقيص قدرها  معّدلق ب/د 19,721ن املح�� الل�ّ 

 .% 4,7ر بـحوا�� ارتفاع النس�ي �� عنصر شوائب ا�حبوب املقّد 

 

 
ّ
ة دون أن يتبّ�ن ما يفيد هة إ�� ميناء سوساقتناء ححنا  موّج  2014سنة  ��� الديوان وتو�

ما ستتحّمله منظومة التعو�ض مع ع�� مستوى ت�اليف النقل  للر�ح املتوقعقيامه بدراسة مقار�ة 

سعر البيع املخّفض بالنسبة إ��  وتراوح. جراء خاصإفراد البيع املباشر بإودون �عنوان التنقيصا  

قيمة تحميل منظومة التعو�ض  مّما انجّر عنه ق/د 25,866وق /د 23,494 ب�نالقمح الصلب 

سعر البيع  معّدلذما تبّ�ن أّن . 2013-2009الف��ة د �عنوان .أ 35,187 أقصاهابلغ التنقيصا  

الف��ة سعر البيع �جملة املبيعا  خالل  معّدلمن  املخّفض بالنسبة إ�� طر�قة البيع املباشر أقّل 

ق /د 3إ�� حوا��  2009�� سنة مة الّدعم اللي تّم تحميله ع�� منظو  حيث وصل هلا الفارق املل�ورة 

 .بالنسبة إ�� رصيف سوسة

 

�� �سبة  بدون موجب بفارق إيجاس  2013سنة �� إحداهّن تمّتعت مقارنة ببقية املواحن و 

و�لغت د  0,173 السعر الفردي للقنوار بما قدره معّدلنت  عنه فارق �� ق /د 0,187التنقيصا  قدره 

  .د.أ 175,864 ارق لهلا الف القيمة ا�جملية

 

                                                           
 ).2013-2009(قاعدة بيانا  ادارة الفرعية للبيوعا    (1)
 .�سية لإلنتاج الغلائ  وشرذة إنتاج املواد الغلائية با�جنوب بصفاقس و مواحن الوس  والساحل املتجمعة و املواحن الك��ى بنابلالشرذة التو   (2)
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ا�حرص ع�� تحس�ن جودة ا�حبوب مز�د  إ�� فإّن الديوان مدعوّ  ،وإزاء هله الوضعيا 

ه لتال�� الت�اليف اضا
ّ
بخصوص  همراجعة الهوامش املخّولة ل لم تتّم فية عند البيع خاّصة وأن

 وقد أفا. 2008سنة منل املحلية ا�حبوب و  1996منل سنة مبيعا  ا�حبوب املوّردة 
ّ
فة د  الوزارة امل�ل

دة اطراف ع�� مستوى �عث �جنة متعّد أقّر  2015�� مارس املنعقد وزاري الجلس أّن املببالتجارة 

 .ديوان ا�حبوب وتحيي��ا عند الضرورةإ�� اجعة ت من الهوامش ا�حقيقية الرّ وزارة الفالحة للتثيّ 

 

 دلز�تألدلظةا�ي -2

 

� الديوان الوط�يا  شهد  الكميّ 
ّ
عليب خالل الف��ة إ�� شر�ا  التّ  للز�ت بيعها ال�ي يتو�

��  % 3,6و�� الشمال  % 2سنوي تراوح حسب ا�جها  ب�ن  معّدلرا بتووّ  2013إ��  2009ة من املمتّد 

 205إ��  20082009-وسم املد �� .م 117 ارتفع مجموع اعباء �عنوان دعم الز�ت النبا�  منو  .ا�جنوب

2014انوالقا من سنة تقّرر و . 20122013-املوسم  ��د .م 254وإ��  2011-2010املوسم  ��د .م 1T32F

(1)
1T 

تّم انوالق �� و  ،ألف طن 165�� حدود  املدّعمضب  سقف أع�� ملبيعا  الديوان من الز�ت النبا�  

1T33Fاملدّعمالعمل بنظام ا�حصص ع�� مستوى وحدا  �عليب الز�ت النبا�  

(2)
1T  وتوزيع ا�حصص باالعتماد

 ع�� طاقة انتاج و 
ّ
 . بالتوزيع ل�ل معل

 

ع�� مرحلت�ن، أعباء  2014سعر احالة �� سنة تحّملت منظومة التعو�ض جراء مراجعة و 

1T34Fطن/د 30,702وطن /د 19,737 ع�� التوا��إضافية قدرها 

(3)
1T ابقاء ع�� نفس سعر البيع للعموم  مع

 .د سنو�ا.م 5ما يفوق  الّدعموهو ما سيحّمل منظومة 
 

 دليكرأل -3
 

           د إ��.م 115,427 من 2013-2011السكر خالل الف��ة  اّدةا�جم�� مل عمالّد تراجع 

السكر من  ماّدةللون من  الّدعموتوّور حجم . سعار باألسواق العامليةا د نتيجة النخفاض .م 38,395

 د للون 258ع�� التوا�� إ��  2013و 2012لي��اجع �� سن�ي  2011د �� سنة  310 إ�� 2009د سنة  43

 .د للون 105و
 

 2013ارتفع خالل سنة اللي ه لالس��الك اسري وّج املدعم الالسكر إ��  ماّدةع دعم و�توّز 

�عنوان دعم وتتحّمل الدولة . د.م 11بلغ حوا�� اللي  نا��وّجه لالس��الك الصّ املدعم الد وإ�� .م 28إ�� 

 .2011 �� سنة طن/د 269مقابل  2013�� سنة  طن/د 66 الصناعي�ن ما قدره
                                                           

 .2014مارس  18بتار�خ  151 حسب مراسلة وز�ر التجارة عدد (1)
 .2014أو   15مراسلة ادارة العاّمة للمنافسة وابحاث اقتصادية بتار�خ  (2)
 .2014نوفم��  13مراسلة وز�رة التجارة والصناعا  التقليدية إ�� الغرفة الوطنية ملعل�ي الز�و  النباتية بتار�خ  (3)
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 مو 
ّ
 ك

ّ
مبيعا  �قت بمتا�عة ملفا  ا�حرفاء و نت اعمال الرقابية من الوقوف ع�� نقائص �عل

 . السكر ابيض
ّ
ف عن النشاط فقد واصل الديوان تزو�د �عض ا�حرفاء وا�حال أّ��م صّرحوا بالتوق

بما  2013د�سم��  31ماي إ��  غّرة ال�ي تّم تزو�دها خالل الف��ة املمتّدة منع�� غرار إحدى الشر�ا  

بما  2014إ�� حدود أفر�ل ار أحد التّج تزو�د  واصلتذما . د.أ 62,215طن من السكر بقيمة  70,3قدره 

  د.أ 55,755 ةقيمبطن  63قدره 
ّ
 .ف �شاطهرغم توق

 

د للون عوضا عن  929�ن �سعر قة للصناعيّ أذياس ممزّ �� يتّم بيع السكر  ،ومن جهة أخرى 

خالل املباعة ا  و�لغت الكميّ . دون استناد إ�� نص ترتي�ي )2014�لية جو  غرة قبل( د للون 955

 ا انجّر عنه نقص �� إيرادا  الديوان تقّدر بحوا��طن مّم  3905ما قدره  2013 -2011سنوا  

ه ��لا ا�خصوص وأفاد الديوان  .د.أ 101,530
ّ
إبرام اتفاقية مع الشرذة التو�سية للسكر  �س�� إ��بأن

� مراسلة ادارة هله الكميّ  إلعادة تكييس
ّ
ه تو�

ّ
للمنافسة وابحاث اقتصادية قصد  العاّمةا  وأن

 .نف من السكر ضمن هي�لة اسعارإدراج هلا الصّ 

 

� الديوان
ّ
تّجار ا�جملة ع�� شراءا  املساحا  التجار�ة الك��ى  إ��توبيق سعر احالة  و�تو�

التا�� �ح وتتمّتع بمّما يجعلها تجمع هامش�ن من الرّ  س��ل إ�� املتقوم بييع السكر مباشرة  وال�ي

لمساحا  لالسكر  ماّدةومن شأن فوترة . �� أسعار الشراء من الديوان دون موجبإضا�� تخفيض ب

نه من التقليص من التجار�ة الك��ى �سعر البيع لتّج 
ّ
ر للديوان عائدا  إضافية تمك

ّ
ار التفصيل أن يوف

بالنسبة د .أ 254,456 يرادا  اضافية ال�ي �ان باإلم�ان تحقيقها حوا��وتبلغ ا  .خسائره امل��اذمة

ه تّمت مراسلة  �� هلا الصدد وأفاد الديوان .2013بالنسبة إ�� سنة د .أ 277,650و 2012لسنة 
ّ
أن

السكر من الديوان إ��  ماّدةللمنافسة وابحاث اقتصادية لتحديد سعر إحالة  العاّمةادارة 

 .التجار�ة الك��ى املساحا  

 

 
ّ
 املبيعا  لفائدةق ع�� �سعر احالة املوبّ � الديوان إنجاز مبيعا  لفائدة تجار مختلف�ن وتو�

  .اطن 50و اطن 35,55 ا  بلغت ع�� التوا��بكميّ  2013و 2011خالل سن�ي تجار ا�جملة 
  

 � ألدوخزونألدلتصّر  -ج
 

 
ّ
الوقوف  الشأنوقد تّم �� هلا . ةاملدّعمية �� مخزون املواد اساس التصّرف� الدواو�ن تتو�

قت أساسا بظروف ا�خزن و�ت�و�ن املخزون احتياط 
ّ
 . ع�� مالحظا  �عل

 

  أحيانا جميع وا�خزن فبخصوص مخزون ا�حبوب، أّدى ضعف الواقة الوطنية للتّ 
ّ
إ�� تد�

إ�� خزانا  أخرى  بنقلهاالديوان إ�� اسراع  اضور جودة ا�حبوب أثناء ف��ة خز��ا أو فسادها وهو ما 
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ة من ذميّ إ�� ما تّم بالنسبة ع�� غرار  وتحّمل �لفة نقلها أو إ�� بيعها بأسعار منخفضة أو إ�� إتالفها

 امللور البمخزون القمح الصلب و 
ُ
  160,80ر بحوا�� قّد متازة ت

ُ
وقد أبرز  . وسصيبت بحشرة الّس قنوار أ

عي�� الراجعة بالنظر إ�� الديوان �خزانا  ومراذز ومخابر التّ  بةفر�ق الرقااملعاينا  امليدانية ال�ي قام ��ا 

1T35Fبواليا  تو�س الك��ى و�ن�ر  و�اجة واملهدية وصفاقس

(1)
1T  

ّ
بأغلب  ��ا املستمرّ غياب املسابر للية أو �عو

ل العنصر اليشري خالل عملية التّ 
ّ
عي�� وال يضمن بالضرورة خزانا  الديوان وهو ما يدّعم تأث�� تدخ

 د عدم �عهّ ذما تّمت معاينة . ة املعامال شفافي
ّ
ر البنية اساسية مرذز جبل ا�جلود بالصيانة رغم توف

نلهلا املخزن استغالل امثل ومن شأن  .وأهمية موقعه اس��اتي��
ّ
غ  ع�� من الضّ  الديوان أن يمك

 و�لفة الّدعم �لفة نقل ا�حبوب 
ّ
�ح  .ا�حديدية للسك  باعتبار قر�ه من املواحن وارتباطه بخ 

ّ
وات

جودة ا�حبوب  ع��أث�� سلبا ا�  رادس و��� القصعة مّما من شأنه التّ قدم وتآ�ل ا�خاليا ا�خرسانية بخزّ 

  وهو ماالّدعم ع�� �لفة و املخّزنة 
ّ
 ة وأ�ّ ل العاجل لصيان��ا خاصّ �ستوجب التدخ

ّ
ر طاقة خزن �ا توف

1T36Fألف قنوار 840تقّدر بحوا�� وطنية 

(2)
1T . 

 

 وفيما 
ّ
لثالثة أشهر من  الضروري فرغم ارتفاع �لفة املخزون  املدّعم، الز�ت النبا� ب قيتعل

 باألعباء املالية  2014مو�� أذتو�ر د �� .م 60إ�� ما قدره اس��الك 
ّ
فإّن منظومة التعو�ض ال تتكّفل إال

احتياط   املخزون اللي يتجاوز قيمة املخزون قيمة وال تقوم البنوك بتمو�ل .د.م 52قيمة بملخزون 

 2013نوفم��  20وزار�ة بتار�خ العمل الجلسة خالل املوضوع  هلا تناول ول�ن تّم . و�عت��ه مكشوفا بنكيا

ه 
ّ
 .احتياط  مراجعة �لفة املخزون 2014لم يتم إ�� مو�� أذتو�ر فإن

 

20141T37Fد�سم��  غرةإ�� لم تتّم و 

(3)
1T  مراجعة �سبة الضياع عند تكر�ر الز�و  النباتية ا�خام

1T38Fحيث تّم ابقاء ع�� العمل بالقاعدة املعتمدة منل السبعينا 

(4)
1T  جنة لدراسة �سبة " حداثإرغم�

1T39F"ر الضياع �� مرحلة اس��جاع الز�ت املكرّ 

(5)
1T وتدعو الدائرة اطراف . للنظر �� مراجعة هله النسبة

ع�� لنظام طلب العروض فيما بي��ا لتجاوز الصعو�ا  ال�ي حالت دون اعتماد الف الّتنسيقاملعنّية إ�� 

و�لذر �� هلا الصدد أّن  .كر�رة ل�لفة التّ بدم  عنصري �سبة الضياع والنقل ضمن العناصر التنافسيّ 

أسعار العروض املالية ال�ي تّم تقديمها ضمن تجر�ة طلب العروض للتكر�ر ال�ي تّمت  معّدل اعتماد

20141T40Fخالل سنة 

(6)
1T طن باملقارنة مع �لفة التكر�ر /د 37ره �ان من شأنه املساهمة �� توف�� ر�ح قد

 .د.م 6 بحوا��ر�ح سنوي �� تحقيق و 2014والنقل قبل د�سم�� 

                                                           
جبل ا�جلود وخزان بوشماوي �عسان وخزان   CCGCوخزان ) مينائ (منو�ة وخزان ب�� القصعة وخزان رادس  CCGCخزان بن سدر�ن ا�جديدة وخزان  (1)

 .باجة وخزان صفاقس ومراذز خزن جبل ا�جلود والسيجوم  وا�جم وخزان) مينائ (بن�ر  
 .ألف قنوار نظرا لعدم صلوحية �عض ا�خاليا ا�خرسانية بخزان ب�� القصعة �خزن ا�حبوب 660ال يتم استغالل سوى طاقة خزن تقدر بحوا��   (2)
 .معادلة التكر�ر و�التا�� �� �سبة الضياع نقوة �� 0,5اللي قلص بنسبة  2014نوفم��  19مقرر وز�رة التجارة بتار�خ  (3)
 ).x 2+ (2حموضة = �سبة الضياع (( (4)
عمال بتوصيا  الدائرة  2014نوفم��  19ومقرر وز�رة التجارة بتار�خ  2004جو�لية  28بمقتى�  مقرر الرئيس املدير العام للديوان الوط�ي للز�ت بتار�خ  (5)

 .ق العام للتعو�ضا�خاص بالصندو  2003ضمن تقر�رها السنوي 
 .��تّم إعالن طلب العروض اول غ�� مثمر وتتّم حاليا إعادة النظر �� بنود ذراسا  الشروط قصد تجاوز الصعو�ا  ال�ي اع��ضت التجر�ة او  (6)
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�سهر الديوان التو���ي للتجارة ع��  ،ولضمان استمرار�ة تزو�د السوق  ،وع�� صعيد آخر

. ةوفرّ املبيعا  وع�� طاقة ا�خزن املت معّدلالسكر اعتمادا ع��  ماّدةت�و�ن مخزونا  احتياطية من 

 
ّ
قت أساسا بجرد مخزون السكر ا�خام وتكر�ره من شأ��ا التأث�� ع�� وتّم الوقوف ع�� مالحظا  �عل

 .التوازنا  املالية للديوان

 

نت عملية مقار�ة الكميّ فقد 
ّ
استالمها بمخازن  ا  املستلمة بميناء بن�ر  بتل  ال�ي تّم مك

من  اطن 2.286 حجمها لوقوف ع�� فوارق بلغمن ا 2013-2010الشرذة التو�سية للسكر خالل الف��ة 

وذل  د .م 1,905بحوا��  فر�ق الرقابةتقديرها من طرف  خسائر تّم ��جيل ا نت  عنه السكر ا�خام مّم 

           واملقّدرة بنسبةاملحمولة ع�� الديوان التو���ي للتجارة و ائعة خالل التكر�ر ا  الضّ دون اعتبار الكميّ 

5 % . 

 

لم يتم إبرام اتفاقية ب�ن الديوان والشرذة التو�سية للسكر  السكر ا�خام،و�خصوص تكر�ر 

 بداية من 
ّ
  2013د�سم�� شهر إال

ّ
و�ل إ�� الديوان منل أواخر سنة  ه قدوا�حال أن

ُ
مهّمة اقتناء  2009أ

��  سيب التأخ�� وقد أرجع الديوان . ع�� ذمة الشرذة التو�سية للسكر لتكر�ره السكر ا�خام ووضعه

كر�ر ضب  �لفة التّ  مجال ة ��إ�� املصاعب ال�ي اع��ضت الورف�ن خاصّ  املل�ورة ام اتفاقيةبر إ

�علقت  وأفاد بأّن اتفاقية تتضّمن �عض النقائص. و�سبة استخراج السكر ابيض من السكر ا�خام 

 .كر�رضب  منحة التّ خاّصة ب

 

  دلّدم � ألةلفاتألألدلتصّر  - 

 

حصرّ�ا ع�� حساب اعتمادا   2014-2009ستوجبة خالل الف��ة تّم صرف مبالغ الّدعم امل

فة بالتجارة
ّ
تحو�ل فواضل اعتمادا  دعم  2011و 2010 وتّم خالل سن�ي .املرّسمة بم��انية الوزارة امل�ل

1T41Fاملواد اساسية املرّسمة بم��انية الوزارة وتجميدها بحساب ديوان ا�حبوب

(1)
1T  واس��الذها خالل السنة

 .مّما أّدى إ�� اختالف مبالغ الّدعم ب�ن ما هو مرّسم بامل��انية وما تّم صرفه فعلّيااملوالية 

 

قة بصرف مبالغ التعو�ض من قبل الوحدة من الوقوف ع�� 
ّ
ن النظر �� امللفا  املتعل

ّ
ومك

ل�ا د ذيفّية معا�جةدليل إجراءا  يحّد ل مسكهاعدم 
ّ
ن مللّفا  الشهر�ة الواردة عل��ا من مختلف املتدخ

قت  ذما تّم الوقوف. املبلغ املستوجب صرفه �عنوان �عو�ض �ل ماّدة مدّعمة وضب 
ّ
ع�� مالحظا  �عل

أساسا بإجراءا  معا�جة ملفا  دعم ا�حبوب والز�ت النبا�  ومختلف املواد ا�خاضعة لنظام 

 . التعو�ض ا�جزا�� واحتساب مبالغ التعو�ض املستحّقة وصرفها

                                                           
  .املفتوح لدى ا�خز�نة العاّمة للبالد التو�سية  (1)
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 بةعا�جةألةلفاتأل م ألد�حةا  -1
 

�عو�ض ال يتضّمن امللف الشهري لدعم ا�حبوب املقّدم من قبل ديوان ا�حبوب إ�� وحدة 

بواقا  الّتعي�� املثيتة ملبالغ التنفيال  والتنقيصا  ال�ي يتّم توبيقها بالنسبة إ�� �ل املواد اساسية 

ه ببواقا  الّتعي�� دون موالبت وتتو�� الوحدة أحيانا بولب من الديوان �عديل مبالغ الّدعم. فاتورة

قة ��ا 
ّ
و�لذر �� هلا املجال . بالّرغم من ال�لفة اضافية ال�ي تتحّملها منظومة التعو�ضوذل  املتعل

�عديل  إنجّر  عن 2013د �عنوان شهر أذتو�ر .أ 44,934تحّمل م��انية الّدعم �لفة إضافية قدرها 

لفائدة إحدى املواحن �� غياب  2013فاتورة بيع قمح صلب مح�� صادرة عن الديوان �� أو  

 .للل  امل�ّ�رةبواقا  الّتعي�� 
 

� الوحدة
ّ
احتساب منحة التعو�ض املستحقة ع�� القمح الصلب والقمح الل�ن املح��  وتتو�

ى إ�� ا أدّ باعتماد اسعار العادية لإلحالة ذما تم تحديدها �� إطار اوامر املوسمية بصفة آلية مّم 

1T42Fنائية للتسليم السريعإدراج املنحة استث

(1)
1T  لديوان ا�� هي�لة �لفة ا�حبوب املحلية دون موالبة

د أّن الديوان ي��ّو قد تبّ�ن و  .توار�خ التسلم ومدى اح��ام اجل املحدد للتسليم السريعببموافا��ا 

فع�� سييل املثال بلغت . ذلل  با�حبوب املحلية �عد استنفاذ آجال استحقاق منحة التسليم السريع

آجال التسليم السريع بخزان ب�� القصعة خالل  ان��اء�عد من طرف الديوان عة ذميا  ا�حبوب املجّم 

ق من القمح  13.480ق من القمح الصلب و 63.576حوا��  2013د�سم��  31أذتو�ر و غرة الف��ة ب�ن

نه من انتفاعّم ماللّ�ن 
ّ
 .د.م 1 بلغتحق دون وجه بمنحة �سليم سريع  ا مك

 

ملبيعا  الشع�� العلف  إ�� الوحدة بناء ع�� املعويا   اتحخيصي يوان ا�حبوب جدوال و�قّدم د

مهاال�ي 
ّ
و�قوم الديوان خالل السنة املوالية للسنة . من الّدوائر ا�جهو�ة دون تدعيمها بفوات�� البيع يتسل

شهر فيفري  ��تّم  ،املثالفع�� سييل . مناسبةاملعنّية بالتعو�ض بتعديل املنحة التعو�ضية �� أذ�� من 

ق بمبيعا  شع��  2013
ّ
د بناء ع�� .م 0,660بالنقصان بقيمة  2012 سنة �عديل مبلغ التعو�ض املتعل

ه تّم إعادة �عديل املبلغ 
ّ
 أن

ّ
 2013�� شهر أذتو�ر املعويا  ال�ي تّم ضبوها عن طر�ق توبيقة إعالمية إال

هلا التعديل رغم عدم قيام وقد تّم . حليليةد بناء ع�� نتائ  املحاسبة الت.م 1,573بز�ادة قدرها 

 .الفوات�� املدّعمة لبيع ماّدة الشع��ب الديوان بموافاة الوحدة
 

 
ّ
دعم ا�حبوب املوّردة الفارق ب�ن سعر الّت�لفة عند الّتور�د وسعر احالة من قبل  ويغو

ف بالتجارة �عد �عديله ع�� أساس
ّ
توبيق سلم الّتعي�� عند  الديوان املحّدد بمقّرر من الوز�ر امل�ل

مبلغ الّدعم  ضمنف��ة انتظار ال�ي تقض��ا البواخر بامليناء  الناجمة عنوال يتّم احتساب اعباء . البيع

1T43Fاملستوجب صرفه لفائدة الديوان رغم التنصيص عل��ا ضمن عناصر �لفة التور�د

(2)
1T . و�لغت اعباء

 .2013د �� سنة .أ 46,560 لم يتّم احتسا��اال�ي 
                                                           

 .  نائية �� حال �سليمها قبل لجال املحددة باألوامر املوسيميةتتمتع ذميا  ا�حبوب املسلمة إ�� املجمع�ن بمنحة استث  (1)
 .1991مارس  12مراسلة موجهة من وز�ر اقتصاد الوط�ي إ�� ديوان ا�حبوب بتار�خ  (2)
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ت
ّ
 2013-2009خالل الف��ة عو�ض الفردي للشع�� وال��يتي�ال التالوحدة احتساب  وتول

 أّن هلا الّسعر  ،ق/د 33اعتمادا ع�� سعر بيع قاّر يبلغ 
ّ
سعر البيع املحّدد من قبل عن لف تخيإال

ب و/د 33,950ديوان ا�حبوب واللي يبلغ 
ّ
ق /د 33,450ق لفائدة املرّ��ن ومعامل إنتاج العلف املرذ

 بلغمبلغا إضافّيا  حق دون وجهوقد انجّر عن ذل  تحّمل منظومة التعو�ض . لفائدة تجار اعالف

ونتيجة للل  . لفائدة تجار اعالفق /د 0,450و لفائدة املرّ��ن ومعامل العلف  صرفهق يتّم /د 0,950

فة بالتجارة 
ّ
 حوا�� بلغتإضافية غ�� م�ّ�رة  مبالغ 2013-2010خالل الف��ة تحّملت م��انية الوزارة امل�ل

1T44Fد.م 13

(1)
1T. 

 

1T45Fشع�� فارق الغر�لةللّدعم املوّجه ل� ا�إبالنسبة ولم �عتمد الوحدة 

(2)
1T �� من�جّية مّوحدة ،

احتساب مبلغ الّدعم ع��  2012و 2011خالل سن�ي فل�ن تّم . احتساب مبلغ التعو�ض املستوجب

مبلغا  2013الوحدة �� إطار �عو�ض شهر ماي رجت أد فقدأساس السعر العادي ملاّدة الشع�� العلف  

رة/د 3,950إضافيا قدره 
ّ
1T46Fق بناء ع�� ملذ

(3)
1T  جوان شهري تّم خالل و . ديوان ا�حبوبمقّدمة من     

مبالغ تراوحت  إ��صا�� التنفيال  والتنقيصا   نت  ع��ا ارتفاعتوظيف منحة �عو�ضية  2014وجو�لية 

ل  وع��. ق/د 14,209ق و/د 5,921ب�ن 
ّ
تدارذت الوحدة هله الوضعّية بالنسبة  فر�ق الرقابةإثر تدخ

بإعادة احتساب مبلغ الّدعم املستوجب ع�� أساس السعر العادي لبيع الشع��  2014إ�� شهر أو  

 .دون موجب العلف  وتفادي تحميل الّدعم مبالغ إضافية

 

ق بدعم الفر�نة املعّدة لصنع ا�خ��، ال تتضّمن املل
ّ
ّفا  الشهر�ة للتعو�ض وفيما يتعل

قة بكمّيا  الفر�نة الّرفيعة ال�ي تّم ترو�جها  % 22   املقّدمة من قبل
ّ
من املواحن الوثائق املتعل

املخزون من �الكمّيا  املحّولة من قبلها و �الديوان و  لدىكمّيا  القمح اللّ�ن ال�ي تّم ال��ّود ��ا �و 

ر لد��ا �� مو�� 
ّ
هر رغم أهمّية هله الوثائق �� متا�عة التصّرف �� مخزون ش�ّل ا�حبوب والفر�نة املتوف

�ل موحنة من القمح اللّ�ن ومراقبة �سب استخراج الفر�نة لتفادي استعمال ا�حبوب ومشتّقا��ا �� 

عدم توابق مخزون آخر الشهر من القمح اللّ�ن  ع�� سييل املثالو�لذر . غ�� اغراض املخّصصة لها

                   مخزون بداية الشهر املوا�� بالنسبة إ�� عّدة أشهر منمع  ملواحنإحدى ااملصّرح به من قبل 

خاذ اجراءا  بالوحدة  قياممّما �ش�ل قر�نة ع�� الّتفر�  �� ماّدة مدّعمة �ستد��  2013 سنة
ّ
ات

زمة لتتّبع 
ّ
 .املخالفا تكرار مثل هله  ومنع املخالف�نالال

 

داء ع�� ا ن هي�لة أسعار الفر�نة والسميد اس��جاع و�خصوص الهوامش الصناعية، تتضّم 

سبة إ�� الوحدا  املندمجة وشبه املندمجة و الفر�نة الّرفيعة 
ّ
ع�� نقل ال�ج�ن الغلائ  والكسك��ي بالن

                                                           
 .تّم احتسابه من قبل الدائرة باالعتماد ع�� توزيع مبيعا  الديوان من الشع�� العلف  وال��يتي�ال ملختلف ا�حرفاء  (1)
 .ذميا  الشع�� املح�� املعد للبلر املتبقية لدى الشر�ا  التعاونية للبلور وال�ي يتم غر�ل��ا و�يعها ملعامل العلف (2)
 .2013ماي  20بتار�خ  1501ملذرة ديوان ا�حبوب عدد  (3)
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ه . �سو�ة مستحّقا  املواحن لدى ديوان ا�حبوبعند  خصمه عن طر�ق
ّ
 أن

ّ
لوحظ أّن مبالغ هلا إال

د من �ّحة الكمّيا  املصّرح ��ا  التصر�ح اللينظام  ساسيتّم تحديدها ع�� أاداء 
ّ
ن من التأذ

ّ
ال يمك

 . و�التا�� من �ّحة املبالغ املس��جعة

 

اس��جاع مبالغ الّدعم املنتفع ��ا عند  2014-2010وتتضّمن ملفا  �عو�ض ا�حبوب للف��ة 

املصّدر لفائدة ديوان ا�حبوب �� املبلغ املولوب من  دفعو�تّم . تصدير ذمّيا  ال�ج�ن الغلائ  املدّعمة

فة بالتجارة وذلل  طر�قة  طر�قةغياب 
ّ
املبالغ  احتساباس��جاع املبالغ املعنّية من قبل الوزارة امل�ل

ؤّدي إ�� عدم اس��جاع تأن  ومن شأن هله الوضعية) موّرد أو مح��(املس��جعة حسب مصدر ا�حبوب 

 .�امل املبالغ املستحّقة

 

قة ومن شأن اخالال 
ّ
ملفا  �عو�ض ا�حبوب أن تؤثر سلبا ع�� ت�اليف ب املشار إل��ا واملتعل

 . هله امللّفا  جةمز�د إح�ام سبل معا�بالوحدة  قيامستد�� هو ما �دعم هله املاّدة و 

 

اتأل م ألدلز�تألدلظةا -2
ّ
 د�جزد� أل�يألودواد ألد�خاضعةأللظوامألدلّدم ةعا�جةألةلف

 

. مصار�ف النقل و�توظيف مبالغ الّدعماحتساب ب�علقت اخالال  �� هلا املجال أساسا 

فبالنسبة إ�� مصار�ف النقل يتّم إدراجها عند بيع الز�ت النبا�  املدّعم من الديوان الوط�ي للز�ت إ�� 

ب�ن دون بيان تفاصيل املسافة ال�ي يتّم قوعها خارج إطار شعاع 
ّ
ن من التثّيت  30املعل

ّ
ذم مّما ال يمك

للتعر�فة ا�جاري ��ا العمل و�التا�� من  اوموابق�� النقل املصّرح ��ا ة ل�لفةليلغ ا�جمامن �ّحة املب

فوات�� نقل  2011-2009ذما تضّمنت ملفا  الز�ت النبا�  خالل الف��ة . ةالّدعم املستحّق  مبالغ�ّحة 

ل عند الشراء �عتمد أسعارا مختلفة تصل إ�� الّضعف بالنسبة إ�� نفس املسافة ع�� غرار أسعار نق

مز�د مّما �ستد�� ) د بالنسبة لنفس املسافة 12د و 5,169بلغت ( 2009ز�ت الّنخيل خالل سنة 

 . ّيا  ال�ي من شأ��ا التأث�� ع�� ت�اليف الّدعما�حرص ع�� تفادي مثل هله الوضع

 

تّم توظيف  ،وفيما يتعلق بمعا�جة ملفا  دعم املواد ا�خاضعة لنظام التعو�ض ا�جزا��

ف  05املقّرر عدد ب غ�� مدرجةأنواع من ال�ج�ن الغلائ  مبالغ دعم ع�� 
ّ
الصادر عن الوز�ر امل�ل

بأسعار تتجاوز اسعار املحّددة ألنواع أخرى من  و�تّم ترو�  هله املواد. 2011جانف   14بالتجارة �� 

                    عوضا عن 500/د 0,430حيث يتّم بيعها �سعر  امليم 20ال�ج�ن باملقّرر املل�ور بما قدره 

ع�� مراسلة ادارة ضمن منظومة الدعم هله املواد  إدماجالوحدة ��   وقد اعتمد .  500/د 0,410

العاّمة للمنافسة وابحاث اقتصادية إ�� الغرفة النقابية الوطنية لصا��� ال�ج�ن الغلائ  

مجال عن السلوة املختّصة ��  غ�� الصادروانجّر عن هلا اجراء . 2011 جانف  20والكسك��ي بتار�خ 
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�ان إضافية  اتحميل منظومة الّدعم أعباء ،ضب  أسعار املواد ا�خاضعة لنظام املصادقة ادار�ة

حوا��  2013خالل سنة  أحد املصا�عبلغت هله اعباء اضافية بالنسبة إ��  وقد. باإلم�ان تالف��ا

 .د.أ 67,459

 

منحة الّدعم املسندة لفائدة مرذز�ا  ا�حليب بوع�� صعيد آخر، تنتفع منظومة البان 

فة بالتجارة حيث 
ّ
للعموم البان بيع تّم ع�� إثر التخفيض �� سعر واملحّملة ع�� م��انية الوزارة امل�ل

60وقدرها تحميل ا�ع�اس املا�� الّنات  عن مراجعة أسعار البيع  2011بداية من سنة  1T47F

(1)
1T لل��  /م

             لل�� بالنسبة إ�� قوار�ر ذا  سعة /م 50طبقا  و 3ل�� والقوار�ر ذا   1بالنسبة إ�� علب ذا  سعة 

وتصرف هله املنحة لفائدة مرذزّ�ا  ا�حليب حسب مبيعا��ا من . ع�� م��انية هله الوزارةل��  1

  .2011جانف   14  ا�حليب الوازج املعّقم نصف الّدسم وذل  بداية من

 

ق بكمّيا  ا�حليب ال�ي يتّم وتتضّمن امللّفا  الشهر�ة 
ّ
لدعم ا�حليب معويا  تتعل

ن الوحدة من اس��جاعها من قبل مرذزّ�ا  ا�حليب 
ّ
هله اس��جاع مبلغ الّدعم اللي انتفعت به بما يمك

 أّن 
ّ
� لوحدة ا املرذز�ا ، إال

ّ
التثّيت من مصداقية املعويا  املصّرح ��ا و�التا�� من �ّحة املبالغ ال تتو�

 .ن قبل منظومة الدعمم املس��جعة

 

عن �عض  2013فوات�� البيع الصادرة خالل سنة  فقد لوحظ أّن  ،لسكر� ا�إأّما بالنسبة 

ل الديوان فضال عن افتقار الوحدة إ��  ال تتضّمن املراذز ا�جهو�ة للديوان التو���ي للتجارة
ّ
إمضاء ممث

ن من التثّيت من 
ّ
 .صرف الّدعم لغ�� مستحّقيهححر�ف لتفادي الفع�� لنشاط الآليا  رقابة تمك

 

د�� اطراف املعنّية إ��  وألجل إح�ام ،وإزاء هله الوضعيا 
ُ
التصّرف �� اعتمادا  الّدعم، ت

والدقة الالزمة �� ع�� معا�جة الوحدة مللّفا  الّدعم  املولو�ةإضفاء النجاعة ب الكفيلةإيجاد لليا  

 . بالغ الدعم املستحقةتحديد م

 

 صلةألباواد ألاساسيةألدودّممةدل ت�اليفألذدتدل -و

 

فة بالتجارة املحمول إ�� جانب الّدعم 
ّ
تنتفع مختلف املواد  ،سنوّ�ا ع�� م��انية الوزارة امل�ل

 .من ماّدة إ�� أخرى  متنوعةاساسية املدّعمة بمنح وامتيازا  تّتخل أش�اال 

 

                                                           
 3ل�� والقوار�ر ذا   1لنسبة إ�� العلب ذا  سعة لل�� با/م 120ل�� و 1لل�� بالنسبة إ�� القوار�ر ذا  سعة /م 110أصبحت  2012أذتو�ر  25بداية من  (1)

 .طبقا 
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  د�حةاب -1

 

ل �� منح دعم مست
ّ
لة أساسا �� لزما  انتاج تنتفع منظومة ا�حبوب بامتيازا  تتمث

ّ
املتمث

�لغت و . ��دف �يجيع الفالح�ن ع�� توو�ر إنتاج ا�حبوب املحلية والري  اسمدة وامليكنة والبلور 

ما  2013سنة  ��اعتمادا  املرّسمة �عنوان منحة ت�و�ن املخزون احتياط  واس��اتي�� من البلور 

 أّن مبلغ الشراءا  الفعلّية ، 2012د �� سنة .م 7,7د مقابل .م 9,482قدره 
ّ
يتجاوز أحيانا  من البلور إال

لتغوية الفارق اللي ارتفع �� مو��  إضافيةوال يتمّتع الديوان باعتمادا   .اعتمادا  املخّصصة للل 

1T48F.د.م 15,988إ��  2012

(1)
1T  من قبل وزارة الفالحة ��  2013وارتفع مجموع املنح املصادق عل��ا �� سنة

 .د.م 53,8إ��  مجال الرّي 

 

            أّد  مديونية الشرذة التعاونية للزراعا  الك��ى  ال�ي بلغت �� مو��  ،ومن جهة أخرى 

د لتمو�ل .م 143 قيمتهبـما  2012د إ�� تفعيل ضمان الديوان �� سنة .م 289,109ما قدره  2012سنة 

 . �شاط تجميع ا�حبوب

 

اسة بيع ا�حبوب املؤّجل للمواحن مضّمنة مالية �عنوان سي او�تحّمل الديوان أعباء

ديوان  لفائدةن املواحن و و�لغ أصل دي. د.م 3بكمبياال  بلغ معّدلها السنوي �عنوان اسقاط التجاري 

املواحن الّناشوة خالل الف��ة املمتّدة من  وارتفعت ديون . د.م 99,161حوا��  2013� مو�� ا�حبوب �

ق بتوحيد سلم �عي�� ا�حبوب املحلية  2007إ�� شهر جوان  2000شهر سيتم�� 
ّ
تار�خ صدور امر املتعل

د �عنوان تنفيال  ع�� شراءا��ا من ا�حبوب، غ�� أّن هله املواحن .م 40,5 إ��لديوان ا لفائدةواملوّردة 

 .إ�� الديوان ترفض �سديد هله املبالغ

 

 ترفع من حجمان وأن ومن شأن هله الوضعّية أن تنعكس سلبا ع�� التوازنا  املالية للديو 

تو��ي الدائرة بالّتنسيق ب�ن اطراف املعنّية من هيا�ل عمومية  وللل  .اعباء املالية ال�ي يتحملها

 .هله الوضعّية إليجاد ا�حلول الكفيلة بمعا�جةومهنّي�ن 
 

 دلز�تألدلظةا�ي -2
 

م وز�ت الز�ت النبا�  املدعّ   ب�ن �شاطالوط�ي للز�ت بالفصل الديوان  قيامنتيجة عدم 

ارتفعت املبالغ املقتوعة من موارد دعم الز�ت النبا�  لتمو�ل �شاط ز�ت  �� �عامالته املالية، الز�تون 

1T49F 2013مارسد �� مو�� .م 49الز�تون إ�� 

(2)
1T . سند  الدولةوتكّفلت

ُ
بتغوية اقساط عن طر�ق �سبقا  �

                                                           
 .2012تقر�ر نظام الرقابة الداخلية لديوان ا�حبوب للسنة املحاسيية   (1)
 .2013مارس 27جلسة العمل الوزار�ة بتار�خ  (2)
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إ�� تفاقم ال�جز ذل  أّدى  وقد .لّدعمإ�� الديوان يتّم اس��جاعها الحقا باقتواعها مباشرة من مبالغ ا

 .م 55 اللي بلغع�� مستوى الّسيولة لدى الديوان 
ّ
ارتفاع الفوائض إ�� و  2013� شهر أذتو�ر د �� مو�

الديوان الفصل ب�ن النشاط�ن  لم يتوّل  2014أذتو�ر  شهر  إ�� مو��و  .املالية للمكشوف البن� 

 .املل�ور�ن

 

ى أساسا من  اعباءو�تحّمل الديوان الوط�ي للز�ت أ
ّ
مّتصلة بنشاط الز�ت النبا�  املدّعم تتأ�

الديوان سياسة البيع  اعتمدفقد . اسقاط التجاري  �لفةتحّمله إ�� ان��اجه لسياسة تجار�ة أّد  

تمكي��م من خالص شراءا��م من الز�ت استجابة منه لول��م معل�ي الز�ت النبا�  املدّعم  لفائدةلجل 

ارتفع معّدلها إ�� ثالثة أشهر أّد  إ�� تحّمله أعباء مالية سنو�ة  تصل   مؤّجلة الّدفععن طر�ق ذمبياال 

 .د.م 3,6وقد بلغت �لفة اسقاط التجاري لهله الكمبياال  خالل ا�خمس مواسم اخ��ة  .د.أ 733 إ��

 

            تجاوز  خالل مواسم  الز�ت املدعم ت�اليف نقلتحّمل الديوان  ،من جهة أخرى و 

ه تّم  ،دون أن يتّم اس��جاعها من منظومة الّدعم د.م 2ما قيمته  2010-2014
ّ
 اس��جاعوا�حال أن

 . 2010-2005سم المو ل بالنسبةمماثلة  ت�اليف

 

وتو��ي دائرة املحاسبا  بضرورة تقن�ن العالقة ب�ن الديوان الوط�ي للز�ت والوزارة امل�لفة 

رتبوة بنشاط الز�ت النبا�  املدّعم ومراجع��ا بصفة دور�ة بالتجارة من حيث ضب  عناصر ال�لفة امل

 .ع�� غرار ملف النقل بجهة الشمال �� �عض امللفا  املرتبوة بمنظومة الدعموتوحيد التصّرف 
 

 دليكر -3
 

 .يتحّمل الديوان التو���ي للتجارة الفارق ب�ن ال�لفة ا�حقيقية لشراء السكر وسعر بيعه

. من أهّمها أسعار الشراء وتوّور مبيعا  �ّل فئة من حرفائه عناصر ة �عّد  ة هلا الفارق ترتب  قيمو 

 . د.م 28قيمته ما  2013�� سنة  ونت  عن ذل  تحّمل الديوان ت�اليف إضافية بلغت

 

نتيجة الرتفاع �لفة الشراءا  وتراجع  مستمراوشهد  الوضعّية املالية للديوان �جزا 

� الشرذة التو�سية للسكر عن تور�د السكر ا�خام منل الهامش ا�خام ملاّدة السكر خاّصة منل تخ
ّ
�

ل عبئا إضافيا ع�� �وتحّمل الديوان تزو�د السوق املحلية . 2009أواخر سنة 
ّ
�له املاّدة وهو ما مث

د .م 162,399 -إ��  2010د �� سنة .م 43,331وتراجعت الّسيولة الّصافية للديوان من  .توازناته املالية

نه من وحال. 2013�� سنة 
ّ
بة عن تراذم خسائره املالية دون تمك

ّ
ت الوضعّية املالية للديوان امل��ت

تحّمل  ونت  عن ذل . خالص ديونه تجاه املزّودين مّما اضوره إ�� اق��اض لتمو�ل �شاط السكر
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ل �سبة  2013د خالل سنة .م 7,670فوائد موظفة ع�� هله القروض بلغت ل الديوان
ّ
% 12وهو ما يمث

 .2012د خالل سنة .م 2,680يجة املحاسيية مقابل من النت
 

 د�حليب -4
 

�سند لفائدة قواعا  انتاج والّتجميع والتصنيع  مختلفة منحبانتفعت منظومة البان 

ال�ي يتّم تحميلها ع��  الّتجميع والت��يد والتصنيعتوّور  منحة و . 2013سنة �� د .م 52بلغت 

فة بالفالحة اعتمادا  املرّسمة بم��انية الوزار 
ّ
مليم  60إ��  1994د�سم��  15مليم لل�� ��  40من ة امل�ل

قت أساسا  .2012أذتو�ر  25لل�� ابتداء من 
ّ
اح��ام بولم يخُل التصّرف �� هله املنحة من إخالال  �عل

رة الصادرة عن املدير العام لديوان تر�ية املاشية وتوف�� املر�� خالفا لف. شروط إسنادها
ّ
بتار�خ لملذ

2004أفر�ل  13 1T50F

(1)
1T  سقف ذمّيا  ا�حليب ال�ي حدد  حول تراتيب وطرق إسناد منحة تجميع ا�حليب

انتفعت  ،طن سنو�ا 5000املجّمعة اللي يمكن اعتباره لصرف املنحة لفائدة مراذز الّتجميع �� حدود 

ذز�ن لفائدة مر �عض املراذز ��له املنحة رغم تجاوزها هلا السقف حيث تّم صرف مبالغ إضافية 

 .د.أ 60,397بقيمة  اثن�ن

 

وانتفعت �عض مراذز الّتجميع بمنحة الّتجميع والت��يد والتصنيع رغم �حب املصادقة 

و�لذر ع�� سييل املثال  .2009جانف   9بتار�خ  6ال�حّية م��ا وذل  خالفا ملنشور وز�ر الفالحة عدد 

والثالثية او��  2013ثية الرا�عة لسنة أحد املراذز بزغوان تحّصل ع�� منحة جملية �عنوان الثال أّن 

 .2013أذتو�ر  9بتار�خ  لفائدتهد رغم إيقاف املصادقة ال�حّية .أ 22,549 بلغت 2014لسنة 

 

توّور  منحة ا�خزن املحّملة بالتناصف ع�� صندوق تنمية القدرة التنافسية �� قواع و 

  إ�� 2009د سنة .م 7الّصناعية من  الفالحة والصيد البحري وع�� صندوق تنمية القدرة التنافسية

 . 2013د خالل سنة .م 10

 

فة بمتا�عة خزن ا�حليب الوازج املعّقم املوافقة ع�� إسناد 
ّ
ت الحجنة الوطنية امل�ل

ّ
وتول

�فيع 
ّ
املنحة طبقا ملقتضيا  امر عدد  ��منحة تكميلّية لفائدة مصا�ع تحو�ل ا�حليب ع�� إثر ال�

2013سيتم��  20� املؤر  � 2013لسنة  4031 1T51F

(2)
1T  قت بالف��ة املمتّدة .م 1,443بمبلغ جم�� قدره

ّ
د �عل

تّم توبيق هله الّز�ادة بمفعول خالفا لألمر سالف اللذر و . 2013إ�� غاية أو   2013من شهر مارس 

 . رج��

 

                                                           
 .2013مارس  13ذما تم �عو�ضها بامللذرة بتار�خ   (1)
 .1999لسنة  658املتعلق بتنقيح امر عدد  (2)
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محاضر جلسا  عمل الحجنة الوطنية حول برنام  خزن ا�حليب عليه وخالفا ملا نّصت 

بمنحة  2011تمّتع املخزون اضا�� امل�ّون �عد شهر جو�لية  عدم من 2011سنة  املعّقم �عنوان

مخزون إضا�� تّم ت�و�نه �عد هلا التار�خ  �عنوانتّم صرف منحة ا�خزن لفائدة مرذز�ا  فقد ا�خزن، 

 . د.أ 17بلغت بالنسبة إ�� شرذت�ن 

 

 2012لسنة  793وع�� صعيد آخر، بلغت منحة التجفيف املحدثة بمقتى�  امر عدد 

20121T52Fجو�لية  10املؤر  �� 

(1)
1T  ��املنحة لفائدة مرذزّ�ا  ا�حليب ع�� هله وتصرف . د.م 1,955حوا

ينّص ع�� من هلا امر اللي  7وخالفا للفصل . أساس الفارق ب�ن �لفة الّتور�د و�لفة انتاج املح��

لّفا  انتفاع بمساهمة الدولة �� �لفة ف املجمع امليي املش��ك لححوم ا�حمراء والبان بدراسة مت�لي

يتّم صرف منحة التجفيف  ،التجفيف والفوات�� واملؤّ�دا  املحاسيية املثيتة �خالص مصنع التجفيف

 .املعنية دون قيام املجمع بدراسة امللّفا  وطلب الوثائق من مرذزّ�ا  ا�حليب

 

ال  املصاحبة 
ّ
لفائدة املواد اساسية املدّعمة و���ز ا�جدول املوا�� ت�اليف الّدعم والتدخ

ل�ن اللين شمل��م أعمال الرقابة
ّ
ر للدائرة من معويا  من مختلف املتدخ

ّ
 : اعتمادا ع�� ما توف

                                                           
 .املتعلق بإحداث منحة �عنوان مساهمة الدولة �� �لفة تجفيف ا�حليب الوازج املنت  محليا وضب  شروط انتفاع ��ا وطرق إسنادها (1)
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  .م: دلاحدةأل

 2013 2012 2011 2010 2009 دلّدم ألودلت�اليفألدورتةطةألبهأل

 د�حةابأل

ألةظواةةأل ألم�� ألدوحمالة دوةالغ

 دلّدم ألأل
582,247 434,916 837,873 928,116 1.140,937 

  دلت�اليفألاضافية

اعباء املالية ال�ي يتحملها ديوان 

 ا�حبوب 
 821,407 707,813 645,608 773,699 

 18,3 23,5 25,9 23,4 21,8 املنح لالقتصاد �� مياه الري 

من  احتياط منحة ت�و�ن املخزون 

 البلور 
4,3 8,568 9,789 7,343 8,809 

 ئيألودلكيك��يدل�ج�نألدلغذد

 16,359 4,803    4,185 0 0 املبالغ املحمولة ع�� منظومة الّدعم 

 )2013-2012إ��ألأل2009-2008دوادس ألةنأل( دلز�تألدلظةا�يألدودّم 

ألةظواةةأل ألم�� ألدوحمالة دوةالغ

 دلّدم أل
116,719 114,218 205,125 245,909 253,853 

  دلت�اليفألاضافية

 0,734 0,620 0,842 0,582 0,885 أعباء اسقاط التجاري 

 0,645 0,667 0,326 0 0 مصار�ف النقل اضافية

 دليكر

 10,118 10,388 10,887 0 0 دوةالغألدوحمالةألم��ألدلّدم أل

أل ألاضافية دلااةشأل(دلت�اليف

 )د�خام
10,332 34,418 104,540 83,784 28,277 

 د�حليب

ألةظواةةأل ألم�� ألدوحمالة دوةالغ

 دلّدم أل
0 0 24 31 58 

  دلت�اليفألاضافية

 42 28 25 24 22 منحة التجميع والت��يد والتصنيع

 10 4 6 12 7 منحة ا�خزن 

 0 0 2 0 0 منحة التجفيف

 

III - ةدودّممةردبةةألدواد ألاساسيةأل  
 

 22مخ��ة و 3038ما عدده  2014شملت مسال  توزيع املواد اساسية املدّعمة �� أذتو�ر 

وحدة �عليب الز�ت النبا�  املدّعم باإلضافة إ��  39تاجر جملة للز�ت النبا�  املدّعم و 1077موحنة و

من ادارا  ا�جهو�ة  % 40لم تتوّل حوا��  حجم هله املسال وع�� الّرغم من . آالف تجار التفصيل

من سل  وقد تّم ت�ليف أعوان . ت�و�ن خلّية مختّصة �� مراقبة املواد اساسية املدّعمةللتجارة 
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م للسل  مختلفة عن تل املراقبة اقتصادية بمهاّم إدار�ة أو مالية 
ّ
1T53Fال�ي حّددها امر املنظ

(1)
1T . ��و

ت 
ّ
إدارا  جهو�ة للتجارة ت�ليف عملة بمهاّم املراقبة رغم أّن البعض م��م ال يتمّتع بصفة  5املقابل تول

 .الّضابوة العدلية

 

لّتنسيق ب�ن ادارة العاّمة للمنافسة وابحاث تّم الوقوف ع�� ضعف ا ،وع�� صعيد آخر

ل�ن تقوم هله ادارة بمراقبة املنتفع�ن بالّدعم فإّ��ا ال ف. اقتصادية ووحدة �عو�ض املواد اساسية

فع�� سييل . تتو�� إحالة نتائ  أعمالها بصفة آلية إ�� الوحدة ليتّم اعتمادها عند تحديد مبالغ الّدعم

ة املثال ال يتّم إ
ّ
من ال��ّود من ماّدة الفر�نة املدّعمة إ�� الوحدة حّ�   املمنوعةحالة قائمة املخابز املخل

ن من التثّيت من عدم تضّمن ملّفا  الّدعم الشهر�ة الواردة عل��ا فوات�� تفيد تزّود هله املخابز 
ّ
تتمك

 .بالفر�نة املدّعمة

 

قت ب
ّ
مراقبة مسال  توزيع الفر�نة املدّعمة وإزاء هله الوضعّية تّم الوقوف ع�� إخالال  �عل

 .والز�ت النبا�  والسكر
 

 دلفر�ظةألدودّممةأل - أ
 

قت بمراقبة املواحن و�إحداث املخابز 
ّ
نت اعمال الرقابية من الوقوف ع�� مالحظا  �عل

ّ
مك

وتصنيفها وتحديد حصصها من الفر�نة املدّعمة واملخابز العشوائية وذل  فضال عن املخالفا  

قة
ّ
 .بماّدة الفر�نة املدّعمة املتعل

 

 ةردبةةألدوطاحن -1
 

املواحن من خالل متا�عة مخزون ا�حبوب واملواد  مراقبةيتو�� ديوان ا�حبوب شهر�ا 

 أّن إدارة التنمية وا�جودة . الصادرة ع��ااملستخرجة ا�خاّصة ��ا بواسوة الّتصار�ح الشهر�ة 
ّ
إال

صار�ح إلعداد تقر�ر حول طاقة التحو�ل والكمّيا  اعتماد هله الت 2010بالديوان لم تتوّل منل سنة 

متا�عة  إح�املتمكي��ا من املحّولة والكمّيا  املنتجة من مشتقا  ا�حبوب املعّدة لالس��الك اليشري 

ميد وما ينجّر عن ذل  قواع تحو�ل ا�حبوب ومبيعا  الفر�نة املدّعمة للمخابز ومتا�عة اس��الك الّس 

فة بالتجارة  ولم يتبّ�ن. عممن نفقا  د
ّ
خاذ الوزارة امل�ل

ّ
 بخصوص الّتجاوزا  الالزمة جراءا ا ات

ذما لم يتّم ت�و�ن فرق مش��ذة ب�ن الديوان ووزارة . املحالة إل��ا من قبل ديوان ا�حبوبو  املرتكبة

 .مراقبة القواع إح�امالتجارة ملراقبة املواحن قصد 

                                                           
سنة ل 3112املتعلق بضب  النظام اسا��ي ا�خاص �سل  أعوان الشؤون اقتصادية ذما تم إلغاهه بمقتى�  امر عدد  1987لسنة  103امر عدد   (1)

2013 . 
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� املصا�ح املرذز�ة وا�ج
ّ
هو�ة لوزارة التجارة القيام بمراقبة ميدانية ومن جهة أخرى، ال تتو�

 فرق  رفع��اللمواحن للوقوف ع�� أوجه استغاللها ملاّدة الفر�نة املدّعمة رغم خوورة املخالفا  ال�ي 

رفع  2014-2009خالل الف��ة ��لا ا�خصوص فقد تّم . املراقبة املش��ذة ع�� مستوى الورقا 

لت خاّصة �� مس  ماّدة مدّعمة واتجار ف��ا ) موحنة 21من ضمن (موحنة  19 ارتكب��امخالفا  
ّ
تمث

 .البيع بأسعار غ�� قانونية�� التفر�  �� ماّدة مدّعمة و�� ل��اتيب ا�جاري ��ا العمل ول مخالفةبورق 

1T54F�ّجلت إحدى املواحن ما يفوق عشرة مخالفا قد و 

(1)
1T . 

 

  ،وفضال عن ذل 
ّ
ت لححبوب ر آلية ملراقبة املواحن ال�ي تنتفعال تتوف

ّ
1T55Fبنظام القبول املؤق

(2)
1T 

ن من التثّيت من مصدر ا�حبوب ال�ي تّم تحو�لها وتصديرها و 
ّ
�سبة استخراج الّسميد من مّما ال يمك

 .من ا�حبوب

 

قة بمبيعا��ا من الفر�نة املدّعمة لفائدة 
ّ
ولم تل��م �عض املواحن بإدراج املعويا  املتعل

للغرض حيث تراوح عدد املواحن ال�ي �ّجلت مبيعا��ا خالل سنة املخابز بالتوبيقة اعالمية املعّدة 

ن من حسن مراقبة مسال  توزيع  21موحنة من ضمن  17و 11ب�ن  2013
ّ
موحنة وهو ما ال يمك

 .الفر�نة
 

 ةردبةةألدوخابز -2
 

 3038مخ��ة ناشوة إ��  2183من  2008عند إعداد م�ح القواع �� سنة ارتفع عدد املخابز 

وتواصل إسناد رخص إلحداث مخابز جديدة دون التقّيد بما تّم إقراره منل . 2014�ر مخ��ة �� أذتو 

حصر إسناد تراخيص املخابز �� التجّمعا  السكنّية ا�جديدة أو البعيدة �سيّيا  من ضرورة 2003سنة 

1T56Fفقد تولت الحجان ا�جهو�ة للمخابز بواليا  باجة. عن املخابز املوجودة

(3)
1T  1وقا�س و�ن�رT57F

(4)
1T الف��ة  خالل

  �ا قامت برفض موالبخابز وا�حال أ�ّ �عض املإسناد رخص لفتح  2009-2014
ُ
��  متّد أخرى ق

 .الغرض خالل نفس الف��ة �سيب اذتظاظ املنوقة املعنّية واذتفا��ا من خ�� اس��الك العائ��

 

ت ادارة العاّمة للمنافسة وابحاث اقتصادية 
ّ
� قبول موالب �غي� 2014سنة  ��وتول

اللي ي��ّود بماّدة الفر�نة املدّعمة املعّدة " ج"صنف املخ��ة املصادق عليه عند احداث من صنف 

                                                           
ارة مخالفا  �� شأ��ا من قبل ادارة ا�جهو�ة للتجارة باملنست�� ومخالفت�ن من قبل ادارا  ا�جهو�ة �سليانة ونابل وسوسة ومخالفة باإلد 4تم رفع  (1)

 .ا�جهو�ة بالقصر�ن
تكملة �� الصنع دون دفع اداءا  واملعاليم الديوانية �سمح هلا النظام للمؤسسا  الصناعية بتور�د البضائع قصد تحو�لها أو تصنيعها أو إضافة  (2)

 .قانونيةاملستوجبة ع�� أن تتم �سو�ة وضعّية هله البضائع إما بوضعها باملستودع أو بإعادة تصدير املنتوج التعو�ى�ي املتحصل عليه �� لجال ال
ف  صاحب البواقة املهنّية (3)

ّ
ق امر بمل

ّ
  D80203. نّيةوصاحبة البواقة امله  D5011�عل

ف  صاحب البواقة املهنّية  (4)
ّ
ق امر بمل

ّ
  C101136. و صاحبة البواقة املهنّيةC10135�عل
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اللي ي��ّود بماّدة الفر�نة املعّدة " أ"ق إ�� صنف /د 22,668لصنع ا�خ�� من ا�حجم الصغ�� �سعر 

ظرا إ�� ارتفاع ق وذل  رغم اع��اض وحدة التعو�ض ن/د 6,089لصنع ا�خ�� من ا�حجم الكب�� �سعر 

 . ة بصنع ا�خ�� الكب��الّدعم الفردي املوّجه إ�� الفر�نة ا�خاصّ 

 

فل�ن . تّم الوقوف ع�� محدودية الّرقابة ا�خاّصة باملخابز وعدم شمولّي��ا ،وفضال عن ذل 

ع�� أ�حاب املخابز مس  مخزون احتياط  من الفر�نة املدّعمة �� ا�جاري به العمل أوجب التشريع 

1T58F  %50اجيا  إنتاج املخ��ة ملّدة عشرة أّيام ع�� اقّل فإّن حدود ح

(1)
1T  من ادارا  ا�جهو�ة للتجارة

د من مدى ال��ام املخابز بلل 
ّ
ر لدى هله ادارا  قائما  محيّنة . أفاد  أّ��ا ال تتو�� التأذ

ّ
وال يتوف

ن يحول دون إخضاع املخابز ا من شأنه أعند برمجة عمليا  املراقبة مّم  العتمادهاللمخابز الّناشوة 

ن النتصاب مخابز عشوائية أو إنتاج مخابز ألصناف من ا�خ�� غ�� دون ا�جديدة إ�� املراقبة و 
ّ
التفو

ص لها �� ترو�جها
ّ
1T59Fمرخ

(2)
1T .ت

ّ
من ادارا  ا�جهو�ة غ�� مرتبوة بالتوبيقة ا�خاّصة باملخابز أو  % 60 وظل

رها الّتوبيقة غ�� محّينة مّما يؤثر سلبا ع�� نجاعة املعويا  ا قيت�و الولوج إل��ا  غ�� قادرة ع��
ّ
ل�ي توف

 .العملّية الرقابية ع�� املخابز
 

ق بالتصّدي لظاهرة املخابز العشوائية
ّ
1T60Fأّما فيما يتعل

(3)
1T  فخالفا ملا نّص عليه املنشور املش��ك

و�ة تتو�� من ضرورة إحداث �جان جه 2013د�سم��  25بتار�خ  15وز�ري الداخلية والتجارة عدد ل

ر لدى الوحدة سوى 
ّ
ه ال تتوف

ّ
ت�و�ن فرق مراقبة ميدانية وإعداد تقار�ر �شاط شهر�ة �� الغرض فإن

ذما لم يتّم تفعيل الحجنة الوطنية املحدثة ع�� مستوى الوزارة . �جنة 24�جان من مجموع  4تقار�ر 

 وتوجيه �شاط الحجان ا�جهو�ة 
ّ

فة بالتجارة ملتا�عة هلا امللف
ّ
اهرة وتأث��ها ع��  واجهةملامل�ل

ّ
هله الظ

قة باملخابز العشوائية خالل سنة . �لفة الّدعم
ّ
مخ��ة  125إ��  2014وارتفع عدد املخالفا  املتعل

1T61Fب�ن عروسمخ��ة  32�سوسة و�ة �مخ 53ببن�ر  ومخ��ة  60باملنست�� و

(4)
1T. 

 

 دوخالفاتألرفعأل -3
 

ر��ا ادارا  ا�جهو� ااستناد
ّ
قة إ�� املعويا  ال�ي وف

ّ
ة ب�ّل من بن�ر  وقفصة ونابل واملتعل

�� من املخابز الّراجعة إل��ا بالنظر تّم  % 57و % 70و % 100تبّ�ن أّن  2014أذتو�ر  -2009بالف��ة 

قة  ا شأ��ا رفع مخالف
ّ
قت بمس  الفر�نة املدّعمة واستعمالها مّما �عكس أهمّية املخاطر املتعل

ّ
�عل

 . � مستوى املخابزبالتصّرف �� املواد املدّعمة ع�

                                                           
 .إدارا  جهو�ة للتجارة من مجموع عشر�ن إدارة جهو�ة أجابت ع�� هله النقوة 10 (1)
  .ال��ّود فق  با�خ�� من ا�حجم الصغ�� وخ�� من أنواع خاصة (2)
  ال�ي ت (3)

ّ
 قوم بإنتاج وترو�  أنواع من ا�خ�� دون استيفاء الشروط ال��تييية لتعاط  هلا النشاطاملحال

 .حسب نتائ  استييان (4)
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نت دراسة عينة
ّ
1T62Fومك

(1)
1T قة بماّدة الفر�نة املدّعمة خالل الف��ة

ّ
            من املخالفا  املتعل

قت أساسا بكراس حرذّية الفر�نة املدّعمة والتفو�ت  % 43من الوقوف ع�� أّن  2009-2013
ّ
م��ا �عل

  ف��ا
ّ
الوقوف ع��  2014أشهر او�� من سنة  ذما تّم �عنوان الثمانية. مةخارج مسال  توزيعها املنظ

د قيامهامخ��ة مغلقة بالفر�نة املدّعمة لصنع ا�خ�� املوّجه لالس��الك اسري  18تزّود 
ّ
 وهو ما يؤذ

 .بور�قة غ�� قانونيةالفر�نة  هلهالتفر�  �� ب

 

قة بمس  واستعمال منتوج مدّعم �� غ�� اغراض املخّصصة له 
ّ
ل املخالفا  املتعل

ّ
وتمث

ق هله املخالفا  . من جملة املخالفا  ال�ي تّم رفعها بالنسبة لنفس العّينة % 25,55
ّ
�عدم  ذلل وتتعل

 باستعمالألنواع من ا�خ�� الّرفيع أو املرطبا   إحدى املخابز اح��ام صنف املخ��ة ع�� غرار ترو�  

املواعم  �عض لكب�� من قبلالفر�نة املدّعمة املعّدة لالس��الك اسري أو استعمال ا�خ�� من ا�حجم ا

 .ملواد مجهولة املصدر وتجاوز حّصة ال��ّود املخّولة لهاأخرى خابز مومس  

 

قت 
ّ
من املخالفا  ال�ي تّم رفعها بتجاوز املخابز لنسبة اغتفار املسموح ��ا  % 10,83و�عل

ا  بالنسبة إ�� ا�خ�� غرام 10و)  400(غرام بالنسبة إ�� ا�خ�� الكب��  30وقدرها  بالنسبة لوزن ا�خ��

 .) 220(الصغ�� 

 

 21و 33و 37 ع�� التوا�� ورفعت ادارا  ا�جهو�ة للتجارة بصفاقس وجندو�ة وقا�س

قت أساسا بمس  �عض املخابز ملاّدة السّداري واستعمالها إلنتاج  2014-2009مخالفة خالل الف��ة 
ّ
�عل

 .علفية ال تدخل �� ترذيبة إنتاج ا�خ��ذماّدة �� ح�ن أّن هله املادة مصّنفة  أنواع من ا�خ�� 

 

وتّم الوقوف ع�� عدم توحيد العقو�ا  ال�ي يتّم �سليوها من قبل الحجان ا�جهو�ة ملراقبة 

املخابز العشوائية بخصوص استعمال ماّدة الفر�نة املدّعمة أو الز�ت النبا�  املدّعم من قبل هله 

و�ة بنابل برفع املخالفة بينما أقّر  الحجنة ا�جهو�ة ب�ن اذتفت الحجنة ا�جه ،فع�� سييل املثال. املخابز

  . عروس �� حاال  مماثلة غلق املخ��ة لف��ة معّينة
ّ
فة بالتجارة لم �سل

ّ
ذما لوحظ  أّن الوزارة امل�ل

نفس العقو�ة بالنسبة إ�� نفس املخالفة و�لذر �� هلا السياق أّ��ا لم تتوّل �سلي  عقو�ة منع ال��ّود 

 مخالفةبورق واتجار ف��ا فر�نة املدّعمة ع�� �ل املخابز املرتكبة ملخالفة مس  ماّدة مدّعمة بماّدة ال

 .ل��اتيب ا�جاري ��ا العمل وملخالفة عدم اح��ام صنف الّتخب��ل

 
 

 

 

                                                           
 .�علقت العينة بواليا  باجة وسيدي بوز�د ونابل وقفصة و�ن عروس و�ن�ر  (1)



37 
 

 دلز�تألدلظةا�يألدودّم أل-ب

 

ة إ�� الوقوف أفضت عمليا  املراقبة املجراة من قبل املصا�ح املرذز�ة للوزارة امل�لفة بالتجار 

 ��ع�� تفاقم ظاهرة ترو�  ماّدة الز�ت النبا�  املدّعم �� غ�� اغراض املخّصصة لها واستعمالها 

�عض  ��أ�شوة مهنّية بدون وجه حّق عالوة ع�� بروز ظاهرة تجميع هله املاّدة ونقلها وترو�جها 

ز�و  مستعملة يتّم تحو�لها إ��  املؤّسسا  املتخّصصة �� تجميع النفايا  غ�� ا�خورة ع�� أساس أّ��ا

1T63Fوقود حيوي 

(1)
1T  وقد أفضت أبحاث املصا�ح املرذز�ة للوزارة �� . ا�خارج لنفس الغرض إ��أو تصديرها

 . مخالفا  �� هلا الشأن 3إ�� رفع  2013هلا املجال خالل سنة 

 

ن ل إ�� اعتماد عامل اقتفاء للز�ت النبا�  املدالتوصّ  2014ولم يتّم إ�� مو�� سنة 
ّ
ّعم يمك

من التثّيت من عدم استغالل الز�و  النباتية املدّعمة �� غ�� اغراض املخّصصة لها عند القيام 

  .بالتحاليل الضرور�ة

 

ونّصت اتفاقيا  امل��مة ب�ن الديوان الوط�ي للز�ت واملكّرر�ن ع�� ال��امهم بتمك�ن أعوان 

غ�� أّن طر�قة القيس . املواد لدى وحدا  التكر�رع�� حسابّية  وأخرى الديوان من إجراء رقابة فنّية 

وا�حصر املعتمدة من قبل الديوان للتثّيت من مدى موابقة الكمّيا  املستلمة من الز�ت املكّرر 

نه من 
ّ
الفائض الفع�� للّتكر�ر اللي تحّققه هله الوحدا   تحديدللكمّيا  املستوجب استالمها ال تمك

أّن و�لذر . له �� منتوجا  أخرى أو من بيعه خارج إطار اتفاقية الّتكر�رالتثّيت من إم�انية استعمامن و 

قتصر �شاطها ع�� تكر�ر الز�و  املدّعمة بل توظف ياملنخرطة �� نظام ا�حصص ال �عض الشر�ا  

طاقا  التكر�ر املتوفرة لد��ا ملمارسة �شاط تكر�ر الز�و  النباتية غ�� املدّعمة و�شاط صناعة املواد 

ع من مخاطر استعمال ماّدة  و�تّم �عاط  هله ا�شوة دون الفصل الفع�� بي��ا .الدسمة
ّ
مّما يرف

 .يؤثر بالتا�� سلبا �� �لفة الّدعمهو ما مدّعمة �� غ�� اغراض املخّصصة لها و 

 

قتصر دور الديوان الوط�ي للز�ت ع�� متا�عة فقد اأّما بخصوص مراقبة وحدا  التعليب، 

وإعالم ادارا  ا�جهو�ة للتجارة عند ��جيل ارتفاع �� شراءا��ا من الز�ت  مبيعا  هله الوحدا 

1T64Fالنبا� 

(2)
1T  غياب ة املخصصة له خاصّ وهو ما ال يضمن بالضرورة استعمال الّدعم �� اغراض ��

 .إجراءا  مراقبة ميدانية مو�ولة إ�� الديوان

 

                                                           
 .با�  املدّعم ع�� أساس ز�و  مستعملة لصنع الوقود ا�حيوي بواقة صادرة عن إدارة ابحاث اقتصادية حول توور ظاهرة تجميع ماّدة الز�ت الن (1)
 .2012د�سم��  18بتار�خ   1930 املراسلة عدد (2)
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ت 
ّ
وحدة  19بخصوص  2013-2009إدارة جهو�ة للتجارة رفع مخالفا  خالل الف��ة  12وتول

قت أساسا بالّتفر�  �� ماّدة مدّعمة ومسكها واتجار ف��ا بورق 
ّ
ل��اتيب ا�جاري ل ةخالفم�عليب �عل

1T65F��ا العمل وعدم موابقة املواد املعّبأة للرقابة امل��ولوجية

(1)
1T . ر لدى هله و

ّ
فضال عن ذل  ال يتوف

 
ّ
ر لدى حول املوّزعة ع�� التّجار و  أو بة ادارا  معويا  شاملة حول ذمّيا  الز�و  املعل

ّ
املخزون املتوف

ن من الوقوف ع�� الفوارق ب�ن الكمّيا  امل
ّ
ل وهو ما من شأنه أن ال يمك

ّ
��ّود ��ا والكمّيا  �ّل متدخ

ر لدى  ذمااملرّوجة والبحث عن مآلها 
ّ
إدارة جهو�ة قائمة محّينة لتّجار ا�جملة اللين يتّم  16ال يتوف

 .ز�ت النبا�  املدّعمتزو�دهم بال

 

ق بمسال  توزيع الز�ت النبا�  وع�� صعيد آخر، لم يتم تفعيل 
ّ
توصيا  امل�ح املتعل

بخصوص وضع برنام  يضب  حاجيا  املناطق ا�حدودية من املواد املدّعمة  2009الصادرة منل 

 .وإسناد حّصة ل�ل تاجر جملة وفق مقاييس محّددة

 

تّم ��جيلها مخالفة  1369ما جملته  2013فعها �� سنة و�لغ عدد املخالفا  ال�ي تّم ر 

قتو  أر�انة وتو�س و�ن عروس ونابلأساسا بواليا  
ّ
1T66F�عل

(2)
1T99,24 %  م��ا باستعمال الز�ت النبا�  املدّعم

مة 
ّ
وهو ما من قبل املخابز ومحال  املرطبا  واملواعم وترو�  هله املاّدة خارج مسال  توزيعها املنظ

 .م لغ�� مستحّقيهلّدعاتوجيه  �عكس

 

 دليكرأل-ج

 

فة بالتجارة 
ّ
ر لدى مصا�ح الوزارة امل�ل

ّ
حول الكمّيا  املرّوجة من هله املاّدة  معويا ال تتوف

توسيع  2014و�� املقابل شهد  سنة . )من تجار ا�جملة إ�� املس��ل ( ع�� مستوى �ّل مسال  توزيعها

             ا�جملة وأسعار احالة لفائدة الّصناعي�ن ليبلغ الفارق ب�ن أسعار إحالة ماّدة السكر لفائدة تجار 

ع من مخاطر تزّود تأن الة غياب آلّيا  مراقبة فعّ  هله الوضعية و�� من شأنو  .طن/د 205
ّ
رف

تجار ا�جملة عوضا عن الديوان التو���ي للتجارة لالنتفاع باألسعار  لدىالّصناعي�ن بماّدة السكر 

  .س��الك اسري التفاضلّية املخّصصة لال 

 

قة بجودة املواد اساسية عل��ا خوورة �عض املخالفا  ال�ي تّم الوقوف  وأمام
ّ
واملتعل

عدم استعمال آلة الغر�ال لتصفية دقيق الفر�نة أو استعمال شفرة حالقة ل��ي�ن  ع�� غراراملدّعمة 

1T67Fاملخالفا من  % 16,28(ا�خ�� 

(3)
1T سالمة املس��ل  أو تفاقم �� عوتأث��ها ع�� جودة ا�خ�� و ) املرفوعة

                                                           
 .تتمثل الرقابة امل��ولوجية �� التثيت من مصداقية عمليا  قيس املقادير واحجام وا�عاد (1)
 .ن�ر �علقت العينة بواليا  باجة وسيدي بوز�د ونابل وقفصة و�ن عروس و� (2)
 .عينة شملت واليا  باجة وسيدي بوز�د ونابل وقفصة و�ن عروس و�ن�ر  (3)
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�� إطار حملة مراقبة ع�� مستوى  2013تّم خالل (املاء  ذميا  من ظاهرة احتواء ا�حليب ع��

من جهة أو ) عينة تّم تحليلها 207من مجموع من هلا النوع مخالفة  81مرذزّ�ا  ا�حليب رفع 

 اطرافملس��دفة من جهة أخرى فإّن صة لها ولغ�� الفئة اباستعمال ماّدة مّدعمة لغ�� اغراض املخصّ 

ة ع�� املواد لمحافظل الردعية الالزمةالّتنسيق بي��ا واتخاذ اجراءا   إح�ام املعنية مدعوة إ�� مز�د

 . ستحق��ا ع�� منظومة رقابية فاعلة وناجعة لرفع املخالفا  وردع املخالف�ناملدّعمة وتوج��ها نحو م

 

* 

 

      *          * 

 

ة الرقابية لدائرة املحاسبا  حول تقييم منظومة دعم املواد اساسية إ�� هّم أفضت امل

 .�� هله املنظومة التصّرفمن نجاعة    إ�� ا�حّد الوقوف ع�� عدد من اخالال  أدّ 

 

وفقا ألهداف املخووا   الّدعمنفقا   ترشيدة إ�� غم من س�� السل  العموميّ و�الرّ 

 التنمو�ة فإ�ّ 
ّ
لسياسة دعم  العاّمةها  وضع خوة إس��اتيجية شاملة ت��جم التوّج ن من �ا لم تتمك

املواد اساسية فضال عن ��جيل ب ء �� �سق تنفيل اصالحا  املق��حة أو عدم تفعيلها ع�� غرار 

 التوّج 
ّ
 .ةاملدّعمقة باملواد ها  املتعلقة بتحر�ر �عض ا�شوة املتعل

 

ولب للاملتواصل  ارتفاعلتغوية  الّدعماعتمادا   �النظر إ�� ارتفاع املبالغ املحمولة ع��و 

 و ة املدّعماملواد ع�� 
ّ
ه الحجوء امل��ايد للتور�د �� ظل ارتفاع أسعار املواد اساسية باألسواق العاملية فإن

 �� الشراءا  بالّس  التصّرفإح�ام  يتعّ�ن مز�د
ّ
املواد م �� جودة وق�ن الداخلية وا�خارجية ومز�د التحك

 ب�� املبيعا  و�� املخزون  التصّرفن �حستاء إضافة إ�� عند الشر 
ّ
غ  ع�� �لفة ن من الّض ما يمك

 .الّدعم 

 

ة إ�� عدم املدّعما  رقابة ناجعة ملختلف مسال  إنتاج وتحو�ل وتوزيع املواد ى غياب آليّ أدّ و 

املواد وردع  ا  املراقبة ع�� تداول هلهيه وهو ما �ستد�� تكثيف آليّ ستحّق مإ��  الّدعمضمان وصول 

وقصد . صة لهااستعمالها �� غ�� اغراض املخّص ظاهرة ي إ�� املخالفا  املرتكبة �� شأ��ا والتصّد 

 الّدعم تحديد خصائص الفئا  املس��دفة ب يتعّ�نيه مستحّق  إ�� الّدعمتوجيه 
ّ
لضمان بلو  و  .ةبدق

تحي�ن اطار القانو�   � جانبإ� ةاملدّعمملواد اي لظاهرة ��ر�ب يه وجب التصّد إ�� مستحّق  الّدعم

 
ّ
ب�ن مختلف اطراف بما يضمن  الّتنسيقة �� مجال مراقبة جميع مراحلها و ق باملنظومة خاصّ املتعل

 .املنظومة هله ب طرق العمل داخلف��ا وتفادي �شعّ  التصّرفحسن 
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ّ
 وتؤذ

ّ
 د الدائرة ع�� ضرورة ات

ّ
ة املعنيّ و�ن املالية للدوا وضعّيةن من �سو�ة الخاذ إجراءا  تمك

ات  عن النّ و من ال�جز الهيك�� بم��انيا��ا  واب  ال�ي �ساهم �� ا�حّد وتحديد الضّ بمنظومة الدعم 

 تحّم 
ّ
 الّدعم ��ا منظومة لها ألعباء مالية ال �غو

ّ
فة ع�� ع�� غرار اسقاط التجاري والفوائد املوظ

ة ا�شوة ة و�قيّ املدّعمب�ن ا�شوة  داخلل عل��ا الدواو�ن لتمو�ل شراءا��ا والتّ تحصّ تالقروض ال�ي 

 .املعنيةالتجار�ة للدواو�ن 

 

 وإجماال 
ُ
وال�ي م املعتمدة من قبل دول العال الّدعم ة إ�� دراسة أنظمة د�� السل  العموميّ ت

 العام لألسعار و الّدعم تباينت ب�ن 
ّ
 و ا�  اس��داف الل

ّ
باشرة املعانة اإل � متعّددةخل  أش�اال ات

مع اخ�� ا�خام ات  الّد نة من النّ بنسبة معيّ  الّدعمة مع ر�  �� الفئا  الفق��ة املستحّق شروطة إاملو 

أو العي�ي للوقوف النقدي  الّدعممع دراسة اعتماد  شبكة معلوما  وتحيي��امن الّدعم منظومة  تمك�ن

وازنا  لتّ واأخل �ع�ن اعتبار ا�خصائص ت أفضل انظمة ال�ينظام واعتماد  �ّل وعيوب ع�� مزايا 

  .اجتماعية واقتصادية للبالد
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 رّد وزارة التجارة
 

بخصوص عدم تضمن الملف الشهري لدعم الحبوب المقّدم من قبل ديوان الحبوب 

بطاقات التعيير المثبتة لمبالغ التنفيالت والتنقيصات التي يتم تطبيقها بالنسبة إلى كّل فاتورة 

. عم الشهري تقديم فواتير البيع بالنسبة لكل مطحنةفإّن ديوان الحبوب يتولى ضمن ملف الد

، )التنفيالت والتنقيصات(وتتضّمن كّل فاتورة االنعكاس المالي الناتج عن عملية التعبير 

وذلك على أساس العينة التأليفية لكل عملية رفع للحبوب من طرف المطحنة خالل كامل 

لمتضمنة لمبلغ التنقيصات والتنفيالت وتمثل الفاتورة الصادرة عن ديوان الحبوب وا. الشهر

والتي يتم القبول بها من طرف المطحنة دليال على عدم اعتراض أحد الجانبين على نتائج 

وسيتم التنسيق مع ديوان الحبوب للنظر في إمكانية توفير بطاقات توفير . عملية التعيير

ات الشراء من المنتج التعيير ضمن ملف الدعم خاصة وأّن عملية التعيير تشمل أيضا عملي

 .  الفالحي

 

وفيما يتعلّق بتقديم ديوان الحبوب جدوال تلخيصيا لمبيعات الشعير العلفي إلى 

الوحدة بناء على المعطيات التي يتلقاها من الدوائر الجهوية دون تدعيمها بفواتير البيع فقد 

ساسية بفواتير بيع مراسلة الديوان ودعوته لمد وحدة تعويض المواد األ 2014تّم خالل سنة 

الشعير وتعهد بوضع تطبيقة إعالمية تمّكن من متابعة المبيعات بداية من شهر جانفي 

تولى الديوان مّد  2015، إالّ أّنه تّم تسجيل تأخير في التنفيذ، وبداية من شهر مارس 2015

وحدة تعويض المواد األساسية بقرص ممغنط يحتوي على جدول تفصيلي لكميات الشعير 

 .لمروجة من الشعير لمعامل العلف والتجار وسعر البيع وعدد الفاتورةا

 

وفيما ما يخص عدم استقرار اإلجراءات المتبعة لتحديد التعويض المتعلّق بفارق 

إعتماد حد أقصى لدعم  2015الغربلة بالنسبة إلى الشعير العلفي فقد تّم بداية من شهر جانفي 

ي المتعلق بالشعير العلفي وذلك عوضا عن ما كان فارق الغربلة في حدود الدعم الفرد

 .معتمدا سابقا والمتمّثل في الفارق بين سعر إحالة الشعير وسعر البيع المتدني لفارق الغربلة
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وبخصوص احتساب مبلغ التعويض لمادتي الشعير العلفي والتريتيكال خالل الفترة 

إضافيا بدون موجب قيمته  وما انجّر عنه من تحمل وحدة التعويض مبلغا 2009-2013

د بالنسبة لكّل  0,450د بالنسبة لكل قنطار يتم ترويجه لفائدة المربين ومعامل العلف و 0,950

قنطار يتم ترويجه لفائدة تجار األعالف فإّن ديوان الحبوب يصّرح ضمن ملفات لدعم بسعر 

في التنقيصات البيع الذي تّم تطبيقه ويفسر الفارق باالنعكاس المالي الناتج عن صا

اعتماد أسعار البيع لفائدة المربين  2014وتجدر اإلشارة إلى أّنه تّم منذ سنة . والتنفيالت

ومعامل إنتاج العلف المرّكب وتجار األعالف المضّمنة بالمنشور الصادر عن ديوان 

 .الحبوب عند احتساب كلفة الدعم

 

مطحنة  22دمة من قبل وأخيرا وفيما ما يتعلق بالملفات الشهرية للتعويض المق

والتي ال تتضّمن كميات الفرينة الرفيعة التي تم ترويجها وكميات القمح اللّين التي تّم التزود 

بها من الديوان والكميات المحولة من قبلها والمخزون من الحبوب والفرينة المتوفّر لديها 

لتأكد من مخزونات في موفى الشهر فإّن ديوان الحبوب يتولى مراقبة المطاحن ميدانيا ل

مختلف المواد المتوفرة لدى المطاحن في آخر كل شهر ومطابقتها لحجم الشراءات 

 .  والكميات المحولة من القمح

 

مطالبة المطاحن بمّد وحدة تعويض المواد  2015وتم منذ بداية من شهر جانفي 

لة وكميات الفرينة األساسية بجدول يتضمن كميات القمح التي تّم التزود بها والكميات المحو

والسميد المنتجة والمروجة وكذلك مخزون آخر الشهر المتوفر لدى المطحنة من مختلف 

  .المواد
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 والصيد البحري المائيةة والموارد حوزارة الفال ردّ 
 

ديوان الحبوب مشروع كراس الشروط المنظم لممارسة نشاط التجميع  أعدّ 

. 2015لى سلطة اإلشراف خالل شهر مارس لعالقة وأحاله إاوالنصوص الترتيبية ذات 

وقّررت سلطة اإلشراف عقد جلسة عمل أولى لمناقشة مشروع كراس الشروط ومشاريع 

النصوص الترتيبية ذات العالقة بحضور ممثلي الغرفة الوطنية لمجمعي  الحبوب وذلك يوم 

 .2015سبتمبر  01

 

كريسا لمبدأ حرّية في إطار الترفيع في الطاقة الوطنية لتجميع الحبوب وتو

االستثمار وإرساء المنافسة بين المتدخلين، أقّرت وزارة الفالحة خالل جلسة عمل بتاريخ 

 :ما يلي  2011ديسمبر  15

 

اإلسراع بتحيين اإلطار القانوني المنظم لنشاط الحبوب لفتح المجال لجميع  -

تحديد مواقع  الراغبين في تعاطي هذا النشاط دون تدخل من طرف ديوان الحبوب في

 .االنتصاب

 . اعتماد الخارطة المتعلّقة بمواقع انتصاب مراكز التجميع كمرجع دون التزام -

ديوان الحبوب بالتعاقد مع أي مؤسسة تجميع إذا لم تستجب مراكزها عدم التزام  -

 .دةّنية المحدّ فإلى المواصفات ال

 

                  قمح الصلب في حدودمن ال إنتاجتسجيل معدل  2014-2010تّم خالل الفترة كما 

وقد تم تسجيل ). مليون قنطار 11(مليون قنطار وهو قريب جدا من الهدف المنشود  10.5

دمة اوسيتواصل في السنوات الق. سنوات 5سنوات من ضمن  3على من الهدف في أ إنتاج

ج ومزيد العمل على تحسين اإلنتاج وذلك بمواصلة اعتماد سياسة أسعار مشجعة لإلنتا

عالية والعمل على تحسين الدورات الاستعمال البذور الممتازة في المناطق ذات اإلنتاجية 

  من حوالي 2010وبالنسبة للحبوب المرورية، فقد تراجعت المساحات منذ سنة . الزراعية

ألف هك في الوقت الحالي وذلك نظرا لعدة أسباب من أهمها  85ألف هك إلى  110
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شريحة من الفالحين من الديون المتخلدة  إعفاءّم في هذا اإلطار اقتراح وقد ت. المديونية

 .بذمتهم

 

بالغ مشترك بين وزارة الفالحة ووزارة التجارة  إصدار 2008تّم في شهر أوت و

توريد بعض  تمّ  كما. تحرير توريد مادة الشعير العلفي ومادة القمح العلفيإلى يهدف 

تزامنا مع  2009العامة لإلنتاج الفالحي خالل سنة الكميات من طرف الخواص واإلدارة 

ه ونظرا للظروف التي عرفتها األسواق العالمية أنّ  إالّ . انخفاض األسعار خالل نفس السنة

نتيجة تراجع اإلنتاج العالمي من مادة الشعير وارتفاع األسعار، تم تسجيل  2010خالل سنة 

جوء إلى للإلى اطر ديوان الحبوب تراجع في طلبات التوريد من طرف الخواص مما اض

 .لتغطية حاجيات البالد وتوفير مخزون احتياطي 2010التوريد خالل سنة 

 

إلنجاز مستثمرين خواص  08/06/2009طلب عروض وطني بتاريخ  إعالنتم و

نتائج التقييم أفضت إلى إعالن طلب العروض  أنّ  لى الديوان، إالّ إخزانات حبوب لتسويغها ل

ام التغيرات الحاصلة خالل السنوات األخيرة والمستجدات التي شهدها غير مثمر وأم

وزارة الفالحة (بالتنسيق مع مختلف األطراف المعنية  2015القطاع، تم الشروع خالل سنة 

في تحيين الدراسة المتعلقة ) التونسية للسكك الحديدية الوطنيةوديوان الموانئ والشركة 

التوجهات التي سيعتمدها ديوان الحبوب النجاز هذا بتحديد الحاجيات اإلضافية وضبط 

 .المشروع

 

في إطار العمل على تنويع اإلنتاج، تم عقد عديد الجلسات بديوان السيد وزير و

نتاج السلجم الزيتي ابتداء من موسم إالفالحة تم خاللها االتفاق على تفعيل مشروع 

برمجة  2015/2016ّم خالل موسم وت ،هك 865             وقد تم بذر مساحة. 2014/2015

 .هك 1200حوالي 

 

في تجربة العادة زراعة اللفت السكري في  2012/2013تم الشروع خالل موسم و

وتطورت هذه . هك موزعة بين القطاع المنظم والخواص 600         مساحة بحوالي 
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خطة  تم وضع 2016-2015وخالل الموسم . 2014/2015خالل موسم  1553المساحة لتبلغ 

 :وتتمثل هذه الخطة بالخصوص في . هك 3000عمل لبلوغ مساحة 

 

  التفاضلية لمياه الريّ  بالتسعيرةمواصلة العمل  -

 الفنية الالزمة لمزارعي اللفت السكري اإلحاطةتقديم  -

 للتعريف بمزايا هذه الزراعة اإلعالمالقيام بحمالت تحسيسية عبر وسائل  -

 –تقادم شبكات الري ... المديونية(ري تذليل الصعوبات المتعلقة بمياه ال -

 ).المجامع المائية

 

بما  2012ومراجعته خالل سنة   2007تم تحيين سلم تعيير الحبوب خالل سنة كما 

 : يضمن 

 

 تبسيط طريقة تقييم جودة الحبوب  -

توحيد مقاييس الجودة بين مرحلتي الشراء بالنسبة للحبوب المحلية والبيع مع  -

 . يولوجية للمنتوجبالفوارق الراجعة للتحاليل الاالحتفاظ ببعض 

 .اعتماد نفس المقاييس الفيزيانية المحددة بكراس الشروط لتوريد القموح -

المحافظة على بعض المواصفات الفنية عند التوريد ضمانا لتوفير مادة أّولية  -

صادر تستجيب لمتطلبات السوق الداخلية وحفاظا على أسس المنافسة بين مختلف الم

التكنولوجية بكراس شروط  اإلضافيةالمقاييس  مع العلم أنّ . وردةمونوعيات الحبوب ال

توريد القموح تضمن من جهة جودة المنتوج النهائي بالنسبة للحبوب الموّردة وتعتبر 

 اإلنتاجاألصناف المعتمدة وظروف  إلىمعروفة نسبيا بالنسبة للقموح المحلية بالرجوع 

 .رىببالدنا من جهة أخ

 

المطاحن من تكوين شركة  أصحابانع قانوني يحول دون تمكين مال يوجد و

ع ديوان الحبوب منذ وشرّ . بنطبيعي أشخاصممارسة نشاط التجميع بصفتهم  أوتجميع 

 .سنوات في تنظيم داخلي إلجراءات الرقابة وهو سائر في اتجاه تدعيم دوره الرقابي
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الحبوب المصّرح بتجميعها عند نفاذ المخزون التأّكد النهائي من مخزونات  يتمّ كما 

التسوية النهائية لمنح الخزن التي تم صرفها لفائدتهم  إلىمؤسسات التجميع  إخضاعويتّم 

وتم تكوين فريق مختص في مراقبة المحاسبة المادية . تباعا باعتماد المبيعات النهائية

 18بتاريخ  664قتضى المقرر عدد لمراكز التجميع وباقي الجوانب المتعلقة بالجودة وذلك بم

مركز تجميع والتثبت  63مراقبة  2015وأّمن هذا الفريق خالل موسم التجميع . 2015جوان 

 دمن الكميات المصرح بتجميعها وذلك للتأكّ  % 22التسجيل المحاسبي لحوالي  إجراءاتمن 

لوماتي التجاري وساهم تركيز النظام المع. شفافية ومصداقية عملية التصريح بالمخزون من

وتتواصل . ل عمليات المراقبة والتثبتعين مما سهّ في ضبط شراءات الديوان من المجمّ 

عين أعمال هذه اللجان إلى غاية استكمال رفع جميع المخزونات المصرح بها لدى المجتمّ 

 .على أن يتّم العمل خالل المرحلة المقبلة على هيكلة هذا النشاط الرقابي صلب الديوان

 

ديد مستوى الدعم لتحّم عملية تعيير الحبوب عند البيع إلى المطاحن المعتمدة تتو

بمخابر ديوان الحبوب وبحضور األطراف المعنية لتحديد قيمة شراءات الحبوب المحلية من 

وتعتمد . المجمعين من جهة ولتحديد جودة الحبوب المحلية والموردة من جهة أخرى

من  لالعتراضبمخابرهم لخالص الفالحين وتعتبر قابلة  ينالمجّمعاألسعار المحّددة من قبل 

وتتولّى . قبل الفالح حسب إجراءات محددة بمقتضى منشور صادر عن السيد وزير الفالحة

عين تهدف إلى التثبت من المصالح الفّنية بديوان الحبوب القيام بمهمات مراقبة لمخابر المجمّ 

ة عند التعيير، عالوة عن الشروع منذ موسم حترام اإلجراءات والمواصفات المعتمدإمدى 

في تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان مقترحة من االتحادات الجهوية  2015التجميع 

على الحفاظ  الفالحينللفالحة والصيد البحري حول أخذ العينات وتعيير الحبوب بما يساعد 

 .مصالحهمعلى 

 

في  ف العمل بنظام التنقيصاتبخصوص توقيتّم اتخاذ اإلجراء االستثنائي كما 

حجم ظاهرة الحبوب لعتبار االظرف وجيز نتج عنه عدم أخذ االعتمادات المبرمجة بعين 

ن خالفا يّ لحيث شملت هذه الظاهرة جل الواليات المنتجة للقمح ال 2011النابتة خالل موسم 
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األولى  وزارةالالموجهة إلى  2011جويلية  06بتاريخ  010555لمراسلة وزارة الفالحة عدد 

وتولى ديوان الحبوب خالل موسم . التي خصت بالذكر ثالثة واليات متضررة فحسب

قام  ثمّ  االستثنائي،مليون دينار بعنوان هذا اإلجراء  5,070التجميع المذكور خالص ما قيمته 

مصالح لدى المليون دينار وصرح بها  4,321بتجميع مؤيدات تطبيق هذا اإلجراء بقيمة 

مليون  1,120وبادرت وزارة المالية بفتح اعتمادات أولية بقيمة . وزارة الفالحةبالمختصة 

 )مليون دينار 3,201(اإلضافي الالزم  االعتماد إسنادالحبوب على أن يتّم  ديواندينار لفائدة 

 .على ضوء الكلفة الحقيقية

 

ديوان، عرض هو قرار اللجنة الداخلية للصفقات وليس قرار ال قبولإقصاء أو  إنّ و

 :التوضيحات بخصوص عدم قبول عروض بعض المزودين تتمثل في ما يلي  غير أنّ 

 

 30/2013الموسعة  االستشارةالمقدم في إطار  MAGعرض المزود  إقصاءتّم  -

ألنه غير مدرج بقائمة مزودي الحبوب المتعامل معهم من قبل  17/10/2013المعلنة يوم 

المذكورة ، وبالتالي ال  االستشارةديوان بخصوص الديوان ولم تقع مراسلته من طرف ال

. د لم يمض كراس الشروط ولم تقع دعوته للمنافسةوّ زيمكن قبول عروض من قبل م

بقائمة مزودي  MAGعدم تسجيل  04/12/2013خلية للصفقات يوم اوقررت اللجنة الد

المخاطر الذي من سلم  3بالدرجة  االستقصاءلتصنيفه من قبل شركة  نظراالمعتمدة  الحبوب

 .شهرا المقبل 12خالل  ردرجة باإلضافة إلى احتمال تسجيل خسائ 12يعد 
 
 23/2013المقدم في إطار االستشارة الموسعة  VITOLتم إقصاء عرض المزود  -

من طرف ألنه غير مدرج بقائمة مزودي الحبوب المتعامل معهم  27/08/2013المعلنة يوم 

المذكورة ، وبالتالي ال  االستشارةالديوان بخصوص  الديوان ولم تقع مراسلته من طرف

. د لم يمض كراس الشروط ولم تقع دعوته للمنافسةوّ زيمكن قبول عروض من قبل م

بقائمة مزودي الحبوب  VITOLتسجيل  2013-08-28وقررت اللجنة الداخلية للصفقات يوم 

 .04/09/2013بتاريخ  إالّ  الملف الستكمالالمعتمدة ولم يستجب هذا األخير 
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عملية إقصاء المزودين أو رفض شحنات الحبوب الموّردة تكون  كما أنّ  -

وفي صورة . سندة من طرف شركات المراقبة بموانئ الشحنمإلى شهائد الجودة ال باالستناد

يتولّى  ،بكراسات الشروط اعدم مطابقة شهائد الجودة للمواصفات التعاقدية المنصوص عليه

راقبة الصفقات بالموضوع ويعود قرار التعامل أو إقصاء المزودين الديوان إعالم لجنة م

 .إلى اللجنة المذكورة
 
م من أفضل األسعار وخاصة بالنسبة للقمح الصلب، تقدّ  االستفادةفي إطار و

الديوان بمقترح لتعديل بعض المواصفات الفنية، حيث تّم عرض هذا المشروع على السادة 

بداء الرأي والمصادقة حيث طالبت بعرضه على الهياكل أعضاء لجنة مراقبة الصفقات إل

وتّم رفض هذا المشروع من طرف وزارتي . بداء الرأيإلالمختصة بمختلف الوزارات 

هذه التعديالت سينجر عنها اقتناء قموح ذات جودة متدنية  أنّ  باعتبارالصناعة والتجارة 

 .بنفس األسعار المعمول بها حاليا
 
قيام بشراءاته من الحبوب الموّردة على أساس كمية وجودة ى الديوان اليتولّ و

دة للحبوب نظرا لما الدول المورّ  الطريقة المعتمدة من طرف جلّ  يعند الشحن وه نهائيتين

 ومن تأثيردين المشاركين في العروض وّ زتوفره من مجال تنافسي أمام أكبر عدد من الم

ص هذه الطريقة المعتمدة هي وجود إال أّن من نقائ. على مستوى األسعار المعروضة

حاول  ،حاالت تباين بين جودة الحبوب عند الشحن وعند التفريغ ولتفادي هذا اإلشكال

تعديل طريقة الشراء إلى وزن وجودة نهائيين عند التفريغ وعوضا  2005الديوان خالل سنة 

قد تنتج عنه على عن نهائيين عند الشحن وتم رفض هذا المقترح نظرا للكلفة اإلضافية التي 

هذا المقترح قد يؤدي إلى تقليص عدد المشاركين  كما أنّ . كاهل الصندوق العام للتعويض

 :ولضمان حقوق الديوان في هذا اإلطار تّم . في العروض مما يحّد من المنافسة
 
من قبل لجنة  االمبرمة  مع شركات المراقبة المصادقة عليه االتفاقيةتعديل  -

الذي يعطي للديوان  10وذلك بإدراج الفصل عدد  10/2012/ 19اريخ مراقبة الصفقات بت

الحق في مطالبة شركات المراقبة بالتعويض عن الفارق بين نتائج شهادة الجودة ونتائج 
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لنسبة  االعتبارالعينة التأليفية بميناء الشحن والمجراة بالمخبر المركزي مع األخذ بعين 

 .الخطأ المسموح به

المراقبة عند الشحن وذلك بإرسال فرق فنية لمسايرة  العمل على تدعيم -

وخاصة بالنسبة  2009عمليات الشحن بالموانئ األجنبية وقد تّم اعتماد هذا التمشي منذ سنة 

 .للمصادر التي تعرف بتواضع جودة الحبوب من بلدان حوض البحر األبيض المتوسط

 

ن الحبوب الموردة يستند الديوان عند تقديم الملفات الشهرية للتعويض عو -

الوطني سابقا  االقتصادإلى هيكلة األسعار المحددة من قبل وزارة التجارة ووزارة 

وهي ال تنص على إرجاع قيمة النقص المسجل عند  1991مارس  12بالمراسلة بتاريخ 

كما أن منظومة التعويض المعتمدة . التفريغ علما وأّنه لم تتم مراجعة هذه الهيكلة إلى تاريخه

احتساب التعريض في  باعتبارن الديوان من استرجاع كامل المبلغ المدفوع ليا ال تمكّ حا

 .حدود الكميات المباعة

 

يسعى ديوان الحبوب إلى إعطاء األولوية القصوى لنقل الحبوب عبر كما  -

بسبب تقلص العربات  2012هده العملية في تقلص مستمّر منذ سنة  أنّ  ، إالّ يةالحديدة السك

وذلك لتقادم هذه  2013سنة في عربة  54عربة حاليا من جملة  15حيث يتم اعتماد  الحديدية

العربات ولعدم صيانة روابط السكة الحديدية ببعض المواقع من قبل مصالح الشركة 

 .التونسية للسكك الحديدية

 

الغرفة الوطنية للمطاحن ومعامل  فيتّم تحديد حصص المطاحن الشهرية من طرو

أما . طاقة الرحى لدى كل مطحنة في حدود الحاجيات الشهرية الجملية دباعتماالسميد 

بالنسبة لمادة الشعير العلفي فإن حصص توزيع هذه المادة تضبط حسب نوعية الحريف 

ويتّم تحديدها من طرف اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي بالتنسيق مع اللجان . والواليات

 .الجهوية
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مرتبطة باألساس بجودة فهي فة على أسعار الحبوب قيمة التنقيصات الموظأّما 

أّنه يتّم اعتماد نفس طريقة التعيير عند البيع المباشر من ميناء  باعتبارالحبوب المتداولة 

تفريغ الحبوب الموردة أو بعد الوسق إلى الخزانات المحورية نظرا لصعوبة القيام بعملية 

. الخزانات لمحدودية طاقات الخزن لتحسين الجودة على مستوى coupageخلط الحبوب 

تركيز متابعة حينية ألسعار الحبوب المتداولة على مستوى خزانات  2015وتّم بداية من سنة 

وتحديد المسؤوليات مع تكثيف الدورات  الفوارقن من معرفة أسباب ديوان الحبوب مما يمكّ 

 .الكوينية ومهمات المراقبة

 

بمخبر بئر القصعة  2015خالل سنة ) ة أعواننقل(تّم اتخاذ إجراءات وقائية كما 

ن المصالح الفنية إلمكانية تفضيل المطاحن الكبرى بالوطن القبلي عند تعيير جودة تبعا لتفطّ 

ويعمل الديوان على ضمان مزيد من الشفافية عند تقييم جودة . شراءاتها من الخزان المذكور

نجاز عملية أخذ إلبشري في الحبوب عند البيع وذلك من خالل حصر تدخل العنصر ا

 .العينات من خالل تركيز المسابر اآللية وتكثيف الزيارات الميدانية إلى مخابر التعيير

 

ر طاقات الخزن العصرية والكافية لحماية مخزونات الديوان من توفّ ويعتبر 

 الحبوب المحلية والموردة إحدى األهداف التي يعمل الديوان على تحقيقها من خالل تحيين

ومن شأن هذه الطاقات أن تقلص من حاالت . الحاجيات المؤكدة ورصد الميزانية إلنجازها

تضرر بعض المخزونات ولئن تعتبر هذه الحاالت معزولة ونادرة على غرار كمية البذور 

العادية التي تّم وضعها على ذّمة منتجي الشعير بوالية المهدية بطلب ملح من السلط 

دون أن يتّم اإلقبال عليها مما أدى إلى تضرر طاقتها  2013سنة         الجهوية خالل 

اإلنباتية لطول فترة خزنها واضطر الديوان إلى التفويت فيها إلى ديوان األراضي الدولية 

استكمل ديوان و .العلفي لالستهالكلتحسين المراعي نظرا إلى أّنها مداواة ويمنع بيعها 

بجميع الخزانات المحورية بما في ذلك  اآلليةالمسابر تعميم تركيز  2015الحبوب خالل سنة 

المسوغة من الخواص بما يضمن شفافية هذه الحلقة الهاّمة في تحديد جودة الحبوب 

 .وأسعارها
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وتعتبر حالته متردية وبينت  1967إلى سنة فيرجع خزان جبل الجلود  دتشيي أّما

التهيئة ال تؤّدي إلى تحسين  أنّ  باعتبار التقارير ارتفاع كلفة تهيئته وغياب الجدوى المرجّوة

عائق تواجده بمساحة تغمرها مياه األمطار ومياه المائدة المائية السطحية  باعتبارمردوديته 

وبناءا على ما تقدم . على استغالله بصفة طرفية خالل فترات التجميع االقتصار وعليه تمّ 

دراسة أّولية  إعدادراتيجي، تم بموقعه اإلست واالنتفاعولضرورة حسن استغالل الخزن 

ألف طن  30لتعويضه بخزان عصري بنفس الموقع مع مضاعفة طاقة خزنه في حدود 

وسيتّم الشروع في اإلنجاز حال موافقة وزارة . طن في الساعة 200 ومنسوبه في حدود 

 .اإلشراف وتخصيص الميزانية

 

الحبوب عند تسليم تصرف المنحة االستثنائية للتسليم السريع إلى منتجي كما 

الموسمي ويتّم استرجاع المنحة من قبل المجمعين  باألمرمحاصيلهم خالل الفترة المحددة 

يتواصل و. عند بيع الكميات التي تمتعت بالمنحة إلى ديوان الحبوب ضمن فاتورة البيع

عين تداول الحبوب إثر تاريخ إيقاف تمتيع المنتجين بمنحة التسليم السريع بين المجمّ 

الديوان بالنسبة لجميع الكميات التي تّم التصريح بتجميعها عند نهاية موسم التجميع و

والمتمتعة بمنحة التسليم السريع باعتبار أّن هذه المنحة توظف على هيكلة السعر المعتمد 

. عند التعويض طبقا لما ينّص عليه األمر الموسمي المحّدد ألثمان الحبوب عند اإلنتاج

عين بالكميات التي تّم تجميعها خالل الحبوب التثبت من تصريحات المجمّ ويتولّى ديوان 

عين وكذلك من خالل فترة صرف المنحة للمنتجين من خالل تدقيق تصريحات المجمّ 

تعهد إلى  استثنائيةبها المصالح المباشرة لهذا الملف أو مهّمات تدقيق  قوممهمات تثبت آلية ت

 . مصالح الرقابة التابعة للديوان

 

نظرا للعدد الهام لفواتير الشعير ولتوزيعها على كامل الدوائر الجهوية لديوان و

ال يمكن للديوان في المرحلة الحالية تسليمها في اآلجال لوحدة تعويض المواد  ،الحبوب

االتفاق مع الوحدة على موافاتها بجداول تتضمن  2014وقد تم منذ شهر سبتمبر . األساسية

اريخه ونوع عملية البيع ومصدر الشعير والكمية والسعر المخفض رقم وصل التسليم وت

تبعا لتركيز النظام المعلوماتي التجاري و. ورقم الفاتورة وذلك باعتماد قرص ليزري
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، سيتسّنى إعادة 2015والخاص بالخزينة بديوان الحبوب وبوحداته الجهوية خالل سنة 

قديم الفواتير وباقي الوثائق والمعطيات الحالي المعمول به بما يضمن ت اإلجراءالنظر في 

 .المطلوبة في اآلجال وبصفة آلية وحينية

 

ال يتم حاليا تحميل الصندوق العام للتعويض غرامات الوقت الضائع بل يتحملها و

من منحة كسب الوقت لتغطية غرامات الوقت الضائع الديوان وفي المقابل يستفيد  .الديوان

 .سلبيا أوجابيا يإويتحمل الفارق سواء كان 

 

غير مبررة بعنوان سعر بيع الشعير  إضافيةل منظومة الدعم مبالغ لم تتحمّ و

ه يتم تحديد منحة التعويض بالنسبة للشعير العلفي باعتماد الفارق بين نّ أالعلفي، حيث 

معدل التنفيالت والتنقيصات في شكل  إليهاألسعار العادية لإلحالة والسعر المخفض يضاف 

األوامر  أنّ  إلى اإلشارةوتجدر . للقنطار/ دينار 0.950بـ إحصائيافية مقّدرة منحة جزا

الموسمية الجاري بها العمل تنص على تطبيق التنقيصات والتنفيالت حسب الجودة الفعلية 

د عمليات بيع الشعير تعدّ بسبب ونظرا لصعوبة هذه العملية  .لمادة الشعير عند البيع

على  2000منذ بداية سنوات  اإلنفاقوالقمح الصلب، تّم  اللينمح ها خالفا لمادتي القتوتجزئ

تقييم الجودة عند شراء الشعير وتطبيقه عند البيع  إحصائياتاعتماد تنفيل جزافي باعتبار 

ق في مرحلة ثانية إلى غاية صدور سعر البيع /د 1ق في مرحلة أولى ثم /د 0.950في حدود 

ومنذ ذلك . ة الجودة دون فوترته على حساب الدعمالذي لم يتم تنفيله بمنح 2013لسنة 

الصيغة المناسبة الستخالص مستحقاته بعنوان  إيجاديعمل ديوان الحبوب على  ،التاريخ

 إلىكلفة جودة الشعير ارتفعت  أنخلدة في ذمة صندوق الدعم علما تالم الشعيرمنحة جودة 

 .في السعر األساسيباعتبار االرتفاع المسجل  2014ق خالل موسم /د 1.4حدود 

 

 أوسلطة اإلشراف  إلىمراسالت موجهة بطالب الديوان في العديد من المناسبات و

ملفات تم عرضها خالل جلسات وزارية خصصت لتدارس تحيين هوامش التجميع والتوريد 

و تحمل صندوق التعويض أاسة بيع الحبوب للمطاحن واقترح البيع ناجزا يبمراجعة س

 .ة عن هذه سياسة البيع باآلجاللمنجرّ لألعباء المالية ا
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في متابعة مخزون الحبوب والمواد  2001اختصت وزارة التجارة منذ سنة كما 

الخاصة بها لدى المطاحن في إطار مراقبتها لحصص تزويد المطاحن واقتصر  ةالمستخرج

دور وفي إطار تعزيز . للمطاحندور الديوان على المراقبة الشهرية للعمليات التجارية 

لمراقبة تزويد  إجراءاتيعمل الديوان على ضبط  ،الديوان الرقابي صلب منظومة الحبوب

 . المطاحن
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 رّد الديوان التونسي للتجارة 
 

 التصرف في منظومة السكر -1
 

 مراقبة المواد األساسية المدعمة  -
 

تم تنظيم مسالك توزيع مادة السكر األبيض الموجه لالستهالك العائلي واالستهالك 

 45لصناعي واالستهالك الحرفي عن طريق المنشور الصادر من وزارة التجارة عدد ا

 .2014جويلية  16بتاريخ 

 

 التصرف في منظومة دعم المواد األساسية  -
 

في إطار تفعيل منظومة السكر المقترحة، أوصت جلسات العمل الوزارية المنعقدة 

اف صلب وزارة الصناعة بإحداث وحدة التصرف حسب األهد 2013و 2012خالل سنتي 

تعنى بتأطير القطاع تضم ممثلين عن اإلدارة والصناعيين والفالحين لكن الهيكل المحدث لم 

يعين مكتب خبرة للقيام بدراسة مرقمة حول إحياء منظومة اللفت السكري وجدواها المالي 

 .واالقتصادي واالجتماعي

 

والتعاون الدولي والتي عهد  كما أّن اللجنة المحدثة تحت إشراف وزارة االستثمار

إليها إعداد العناصر المرجعية الختيار الشريك اإلستراتيجي لتونس في مجال إنتاج وتكرير 

السكر لم تستكمل أعمالها بعد التخلّي عن فكرة الشريك اإلستراتيجي في مجال إنتاج وتكرير 

 ).ة جينورالشركة التونسية للسكر وشرك(السكر حماية لمؤسسات اإلنتاج المحلي 

 

وعموما وفي إطار ترشيد نفقات التعويض ال يكفي ضرورة تشجيع اإلنتاج الوطني 

بل يجب دراسة جدواه االقتصادية وبالتالي القيام مسبقا بدراسة مرقمة تأخذ بعين االعتبار 

العناصر المذكورة واإلجراءات العملية لتفعيل منظومة السكر حتى يتم تفادي الصعوبات 
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المنظومة الحالية والتي يجب إعادة هيكلتها وتوزيع األدوار بين مختلف التي تواجه 

 .المتخلين فيها وذلك في نطاق شراكة تأخذ بعين اإلعتبار مصلحة جميع األطراف

 

 التصرف في شراءات المواد األساسية المدعمة  - أ
 

 السكر  -
 

 بصفة مستمرة ويعرض هذا) إدراج أو حذف مزود(يتم تحيين قائمة المزودين 

أما بالنسبة لكراس . اإلجراء على لجنة الشراءات ويتم تضميه في محاضر الجلسات

الشروط يبدي الديوان مرونة تجاه المزودين بخصوص عدة إجراءات تقنية منصوص عليها 

بكراس الشروط مع الحرص على إدراج كل إجراء تقني جديد في نص االستشارة الموجه 

إلى جانب اإلرساليات الموحدة التي ترسل لجميع لكافة المزودين بدون استثناء هذا 

 .المزودين وتعلمهم بتغيير بند من بنود كراسات الشروط
 
إّن نسبة الزيادة أو النقصان المسموح بها في كمية السكر األبيض تفرضها  -1

قواعد التجارة العالمية فيما يتعلق بالمبادالت التجارية التي تمّكن المزود من اعتماد نسبة 

زيادة أو النقصان بالنسبة للعقود المبرمة واصل حيث تمنحهم مرونة عند كراء وشحن ال

البواخر وإمكانية القيام بعمليات المضاربة في األسواق اآلجلة بعنوان الكمية االختيارية 

)marché des options ( مما يمّكن المزود من تقديم عروض تنافسية هامة ومع ذلك

ي إمكانية تنقيح كراس الشروط والدفع باتجاه عدم قبول الزيادة في فسيتولى الديوان النظر ف

في حالة تراجع األسعار خالل فترة الشحن إالّ في حالة اعتماد هذه  %5الكمية بنسبة 

وتجدر اإلشارة إلى أّن القيام بمقارنة بين أسعار . األسعار التفاضلية بالنسبة للكمية اإلضافية

دة السكر األبيض تاريخ الشراء ومستوى األسعار عند تاريخ إقفال البورصة العالمية لما

ولكن ال يمكن اعتبار . الشحن تمّكن من معرفة النسبة لمدى انتفاع المزود بهذا اإلجراء

وفي هذا . النتائج المنجرة عن هذه المقارنة مبالغ إضافية يتحملها الديوان في الحالتين

ء الفعلية التي يمكن أن تكون بعيدة على مستوى اإلطار يتعين القيام بمقارنة أسعار الشرا

أسعار اإلقفال بمعدل األسعار العالمية للشهر الذي يسبق تاريخ الشحن أي قبل تاريخ 
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الوصول بشهرين على األقل وهي الفترة الضرورية المتاحة للمزود إلعداد ملف التصدير 

 .ناء التفريغوكراس الباخرة والشحن والفترة المقضاة بين ميناء الشحن ومي
 
إّن تعيين الشركات الدولية من طرف الديوان وخالصها من طرف المزّودين لم  -2

ينجر عنه تأثير سلبي على مصداقية نتائج التحاليل حيث أّن الديوان يتعامل مع شركات 

مراقبة ذات صيت عالمي من حيث المصداقية واالنضباط وااللتزامات بالتعهدات وقد سبق 

لشركات شحنات من السكر األبيض لعدم تطابقها للمواصفات المطلوبة من أن رفضت هذه ا

شهر     الواصلة إلى ميناء بنزرت خالل  M/VMYRAطرف الديوان على غرار الباخرة 

والتي بالرغم من إصرار المزود على تطابق نوعية السكر للمواصفات  2009مارس 

ثر إعادة التحاليل تأكد عدم تطابق المطلوبة، أصرت شركة المراقبة على عدم تطابقها وإ

البضاعة ولم يسمح للباخرة من الدخول إلى الميناء واضطر المزود إلى تعويضها بشحنه 

وأّما بخصوص درجة االستقطاب ووجود حاالت بنسب أقل من النسب التعاقدية . أخرى

اليل تخضع فيرجع ذلك إلى أّن هناك هامش في فوارق التحاليل مسموح بها بما أّن هذه التح

لعدة عناصر فيزيانية مرتبطة بالمادة نفسها مثل نسبة التركيز والمحيط الخارجي مثل تغّير 

 .نسبة الرطوبة واالختالف الجزئي بين تحاليل مختلف المخابر
 

ويتعهد الديوان أن يتحمل مستقبال مصاريف مراقبة السكر قبل الشحن وبالتالي 

 .ة المراقبةتفعيل جانب المنافسة عند اختيار شرك
 

 التصرف في المبيعات  - ب
 

 السكر  -
 
تمت مراسلة اإلدارة العامة للمنافسة واألبحاث االقتصادية واإلدارة العامة  -

حول تفّطن الديوان لمواصلة بعض الحرفاء  2015جوان  23  لمراقبة األداءات بتاريخ

وقد اتخذ الديوان إجراءا  .للتزود بالمواد التي يسّوقها وذلك على إثر غلق معرفاتهم الجبائية

يتمثل في مد اإلدارة العامة لمراقبة األداءات شهريا وبصفة منتظمة على غرار ما يتم مع 
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إدارة المنافسة واألبحاث االقتصادية بقائمة في حرفاء الديوان وبرقم معامالتهم والكميات 

ن تصريحاتهم التي قاموا باقتنائها من الديوان على قرص مضغوط للتثبت من نشاطهم وم

الجبائية التي تتولى مد الديوان بقائمة في الحرفاء الذين صرحوا بالتوقف عن النشاط 

والتجار المختلفون المعنيون بهذه المبيعات والمشار إليهم هم المنظمات الخيرية كاالتحاد 

والهالل األحمر التي اقتنت كمية من السكر لتوزيعها  UTSSالتونسي للتضامن االجتماعي 

 .هبات على العائالت أو الجهات المحتاجةك
 

ونشير إلى أّن االتفاقية لم تضبط منحة التكرير بصفة جزافية حيث أن تحديد هذه 

المنحة أوكل باالتفاق بين الديوان والشركة التونسية للسكر إلى مكتب خبرة ليتولى ضبطها 

لة مباشرة بمراحل اعتمادا على منهجية عمل تأخذ بعين االعتبار عناصر الكلفة المتص

وكما يقوم الديوان بمد مصالح وزارة التجارة بصفة منتظمة . التزود والتكرير والتوزيع

ودورية بقاعدة بيانات حول حجم مبيعات مادة السكر حسب صنف الحريف وحسب 

 .الجهات
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	وزيادة على ذلك، لم يخل اقتناء التجهيزات الطبية الثقيلة التي يستوجب تركيزها تهيئة المحلات المناسبة من مثل هذه النقائص إضافة إلى عدم فتح اعتمادات بعنوان تهيئة المحلات المخصّصة لها. ويذكر في هذا الخصوص، قاعات القسطرة القلبية التي تمّ اقتناؤها بمبلغ 3,6 م...
	وفي غياب ترسيم اعتمادات بعنوان تهيئة المحلاّت المعدّة لإيواء التجهيزات الثقيلة لوحظ أحيانا تنزيل خاطئ لنفقات التهيئة من خلال اللجوء خاصة إلى الاعتمادات المرسمة بعنوان "صيانة وتهذيب الهياكل الصحية". وفاقت خلال الفترة 2007-2012 النفقات المحمولة بدون موج...
	أمّا بخصوص تحديد تكلفة المشاريع، فقد تبيّن ارتفاع عدد الحالات التي تطلّبت اعتمادات إضافية لمجابهة الفوارق المسجلة بين الكلفة المصادق عليها في إطار برامج الاقتناءات والكلفة الفعلية. كما تبيّن ارتفاع عدد وحجم التحويلات على مستوى الفقرات من الفصل المتعلّ...
	ومن جهة أخرى، تم في إطار التجربة المتعلّقة بإعداد الميزانية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف، تقسيم نشاط الوزارة إلى 4 برامج أفقية حسب مجال التدخل. غير أنّ الاعتمادات المخصّصة للتجديد والتدعيم تمّ إدراجها ضمن البرنامج الرابع المتعلّق بهياكل القيادة والمس...
	II- تنفيذ الاقتناءات من التجهيزات الطبية
	أ- تحديد الخاصيات الفنية للتجهيزات
	ج- رخص العرض للاستهلاك عند التوريد
	1- إجراءات منح الرخص
	2- الرخص الوقتية لرفع التجهيزات
	تتولى وزارة الصحة بموجب مذكرات تخصيص، توزيع التجهيزات على مختلف الهياكل الصحية بغرض استعمالها. ويتولى مركز الصيانة تأمين صيانة التجهيزات الطبية واختبارها. وخلافا للفصل 30 من القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرّخ في 22 جويلية 1991 والمتعلّق بالتنظيم الصحي ا...
	ومن جهة أخرى، تم تركيز منظومة إعلامية GMBHP Pبالهياكل الصحية تمكّن من معرفة وضعية التجهيزات الطبية المتوفرة ودرجة اهتلاكها وعمليات الصيانة التي شهدتها بما يوفّر للوزارة لوحة قيادة حول التجهيزات الطبية والبيوطبية المتاحة يمكن الرجوع إليها عند تجديد الت...
	يتدخّل مركز الصيانة في مجال الصيانة الوقائية والعلاجية للتجهيزات الطبية حسب الطلبات الواردة عليه أو في إطار اتفاقيات مبرمة معه للغرض. كما يتولى إنجاز أعمال صيانة علاجية خارجية للتجهيزات الطبية بالمؤسّسات الصحية وصيانة داخلية صلب ورشاته.
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	وزارة النقل
	يُعتبر قطاع النقل ركيزة أساسيّة للتنمية الاقتصادية إذ يساهم بصفة فعّالة في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وفي تأمين انتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع وفي دفع التصدير.
	وتتولّى وزارة النقل طبقا للأمر المتعلّق بضبط مشمولاتها1TP0F(1)P1T، تركيز وصيانة وتطوير منظومة نقل تساهم في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة وتضمن الاستجابة لحاجيات الأشخاص للنقل في أفضل الظروف الممكنة من حيث الكلفة والجودة والسلامة والأمن....
	وتشتمل الوزارة على مصالح مركزية1TP1F(2)P1T وعلى إدارة جهوية بكلّ ولاية1TP2F(3)P1T وتشرف على 18 منشأة في قطاع النقل البري وخمس منشآت في قطاع البحرية التجاريّة ومنشأتين في قطاع الطيران المدني ومؤسسة وحيدة في قطاع الرصد الجوي. وبلغت النفقات الجمليّة لوزا...
	وبهدف التأكّد من أداء وزارة النقل لمهامها على الوجه المطلوب ومن احترامها لمقتضيات النصوص القانونيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل، تولّت دائرة المحاسبات القيام بمهمة رقابية تعلّقت أساسا بالفترة الممتدة من سنة 2011 إلى جوان 2014 وتمحورت حول إشرافها على ...
	أبرز الملاحظات
	- الإشراف على المؤسسات التابعة لوزارة النقل
	لا يتوفّر لدى وزارة النقل نظام معلوماتي يمكّنها من متابعة المنشآت الخاضعة لإشرافها ومتابعة مؤشراتها المالية والفنية. كما اعتمدت الوزارة حلولا ظرفية لمعالجة الصعوبات الماليّة الهيكلية التي تعاني منها هذه المنشآت. وساهم منح مجانية التنقل لبعض الفئات دون...
	كما عرفت عديد المشاريع الوطنية في مجال النقل صعوبات أثّرت سلبا في نسق إنجازها حيث لم تتعدّ نسبة استهلاك الاعتمادات المخصصة لإنجازها 24 % في سنة 2012 و62 % في           سنة 2013 ولم توفّق الوزارة في التنسيق بين مختلف الأطراف المعنيّة لإيجاد حلول عملية ...
	وقصد إحكام الإشراف على المنشآت فإنّ وزارة النقل مدعوّة إلى إرساء نظام ناجع للمتابعة الفنية والإدارية والمالية والعمل على إيجاد حلول جذرية للصعوبات الهيكلية التي تواجهها المنشآت الخاضعة لإشرافها. ولضمان الانتفاع بمزايا المشاريع العموميّة في مجال النقل ...
	- تنظيم قطاع النقل ومراقبته
	لم تتوفّق الوزارة في ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية وفي إصدار العديد من النصوص التطبيقية في مجالي النقل البحري والجوي. وتراجعت تمثيلية الطيران المدني التونسي على الساحة الإقليمية والدوليّة نتيجة الغياب المتكرّر لممثلي ...
	ولم يتمّ تركيز السلط الجهوية المكلّفة بإعداد ومتابعة تنفيذ المخططات التوجيهية للنقل البري وتنظيم النقل الحضري والجهوي للأشخاص والتنسيق بين كافة المتدخلين مما حال دون قيامها بالمهام الموكولة إليها. ولم تشمل المخططات التوجيهية الجهوية المنجزة كل الولايا...
	ولم تؤمّن الوزارة دورها في مجال معاينة حالات مخالفة القانون المنظم للنقل البري على الوجه الأمثل بسبب نقص عدد مراقبيها على الطرقات حيث لا يتوفّر في بعض الجهات أي مراقب علاوة على عدم قيامها بالفحوصات اللازمة لسجل بطاقات الاستغلال المتوفر بالوكالة الفنية...
	ويتعيّن على الوزارة الإسراع باستكمال المنظومة القانونية في مجال النقل وتفعيل دور مختلف اللجان المنصوص عليها علاوة على تركيز السلط الجهوية في مجال النقل البري حتى تضطلع بدورها في إعداد ومتابعة تنفيذ المخططات التوجيهية للنقل. كما يتعيّن تعزيز عدد المراق...
	- السلامة والأمن
	لذلك ينبغي تفعيل أعمال مختلف اللجان المكلّفة بمجالات الأمن والسلامة ومزيد التنسيق مع بقية المتدخلين بالإضافة إلى تكثيف عمليات التدقيق في هذه المجالات ومتابعة نتائجها للوقوف على النقائص وتجاوزها في الوقت الملائم.
	- تنظيم النقل على الطرقات
	لم تقم الوزارة بدراسة العرض والطلب في مجال النقل غير المنتظم لتحديد عدد الرخص الممكن إسنادها حسب الحاجيات الفعلية لكل ولاية. ولم تجتمع اللجان الإقليمية المحدثة منذ سنة 2004 والمكلّفة بتنسيق عمليات إسناد تراخيص النقل بين الولايات المتجاورة.
	وفي مجال النقل بالحافلات، لا يخضع توزيع الخطوط إلى مقاييس موضوعيّة تضمن التكامل بين شركات النقل الجهوية وبين المدن ومردودية الخطوط المستغلة.
	*
	*   *
	تضطلع وزارة النقل بدور هام في النهوض بمنظومة النقل التي تساهم في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتضمن نقل الأشخاص في أحسن الظروف من حيث السلامة والأمن والكلفة والجودة. إلا أنّ الوزارة لازالت تواجه بعض الصعوبات المتعلقة بالاشراف على المؤسسات...
	ولمزيد إحكام ممارسة وزارة النقل لمهمة الإشراف على المنشآت الراجعة إليها بالنظر يتعيّن الإسراع باستكمال تركيز نظام معلوماتي وإيجاد حلول جذرية للصعوبات الهيكلية التي تعيشها المنشآت العموميّة فضلا عن ضرورة دعم تدخلاتها لدفع إنجاز المشاريع العمومية حتى تت...
	وفيما يتعلّق بتنظيم قطاع النقل، فإنّ وزارة النقل مدعوّة إلى استكمال المنظومة القانونية وملاءمتها للاتفاقيّات الدولية المصادق عليها بالإضافة إلى تفعيل مختلف المجالس واللّجان والحرص على انتظام أعمالها وتجسيم مهامها كما يتعيّن على الوزارة مزيد الحرص على ...
	ولمزيد إحكام مهام الوزارة في مجال السلامة والأمن يتعين عليها مزيد التنسيق مع بقية المتدخلين في الغرض والحرص على تكثيف عمليات التدقيق المنجزة في مختلف المجالات مع متابعة إنجاز الإصلاحات المستوجبة.
	ولإحكام تنظيم النقل على الطرقات، يتعين على الوزارة إعداد الدراسات اللازمة حول حاجيات الجهات وترشيد توزيع رخص مختلف أنواع النقل ومزيد إحكام مراقبة الناقلين قصد حثهم على احترام الشروط المضبوطة.
	ولتفادي النقائص المسجلة بخصوص التصرف الإداري للوزارة، توصي دائرة المحاسبات بضرورة الالتزام بالأحكام القانونية والترتيبية علاوة على إحكام استغلال التطبيقات الإعلامية وتحيينها قصد ملاءمتها مع الحاجيات الفعلية لمصالح الوزارة.
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