
  

ـــدد 1182  ـــر عـ ــكام األمـ ــأحـــ ــماًل بـــ ــــار التّفتّح على املــــحيط وعـــ في إطـ
ـيل  ـتعمال املـــــداخـــ ـــرق اســ ـــؤرّخ في 22 مــــاي 2001 واملــــتعّلق بــــضبط طـ املـ
ــتّابــعة لـــها قــامــت إدارة  ــعات واملـــؤّســسات الـ ـــية مــن أنشــطة الـــجامـ املــتأتّ
املـدرسـة الـوطــنيّة لـلمهندسني بــصفاقــس وبـعض وحــدات مــخابــر الـبحث 
التّابعة لها بإبرام اتّفاقيّات إلسداء خدمات بمقابل مالي لفائدة الغير. 

ــت  ــلت بــعض الجــمعيّات وأبــرمـ ــفاقــيّات تـــدّخـ ــذه االتّـ بــالــتّوازي مع هـ
اتّــفاقـيّات فــرعــيّة مع عــدد مـن مـخابـر ووحـدات الــبحث الـتّابـعة لــلمدرسة 
بـــمصادقـــة إدارة املــدرسـة لــتتوّلى بــمقتضاهـــا قـــبض وصــرف املــداخــيل 
ــارج إطـــار الـــقوانـــني  ــبرمــة مع الـــغير خـ ـيّات املـ ـــفاقــ ــن هـــذه االتّ ــية مـ ــتأتّ املـ
ـة.  املـنظّمة لــلتّصّرف املــالي بـاملــؤّسـسات الـعمومــيّة ذات الـّصبغة اإلداريّ

بيدأّن هذه االتّفاقيّات شابتها إخالالت كثيرة هذا بيان ألهّميتها. 

االتّفاقيّات املبرمة  

أبرمـت إدارة املدرسة الوطنيّة للمهندسني بصفاقس خالل سنة 2003 
اتّـفاقيّة تـعاون وشراكة بـيداغـوجيّة وعـلميّة مع الجامـعة الحرّة بـصفاقس 
وهي مؤّسسة خاّصة للتّعليم الـعالي، وقد أسفر التّدقـيق في بـنود هـذه 
ـد الــــتّجاوزات  ــــديــــ ـا على عـ ــــنفيذهــــ ـــية مـــــن تـ ــتأتّــ ــــيل املـــ ـداخـ ـــيّة واملــــ ــــفاقــ االتّـ
ــقة املســـبقة  ـوافـ ـيّة إلى املــ ــذه االتّــــفاقــ واإلخــــالالت مـــنها عـــدم إخـــضاع هـ
ـعّد مــخالـــفة  ـتّعليم الـــعالي والــبحث العلمي وهـــو مـــا يُـ الـ لــلوزيــر املـــكّلف بــ
ــثّانـية مــن الـفصل 16 مــن الــقانــون عــدد 73 املــؤرّخ في  ألحــكام الــفقرة ال
25 جـويـلية 2000، واملتعّلق بـالـتّعليم الـعالي الخاّص ولـلفصل الـرّابع مـن 

االتّفاقيّة املبرمة في الغرض. 
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ومـن اإلخـالالت مــخالــفة إدارة املــدرسة ألحــكام الـفصل 24 مــن األمــر 
ــــيس  ــقايـــ ـــــضبط مــــ ـــتعّلق بـ ــــبتمبر 2000 واملــــ ـــــؤرّخ في 25 ســ ــــدد 2124 املــ عـــ
ـّلمها املــــؤســـّسات  ــّشهادات التي تُســ ـــة الـــ ـــمعادلــ ـــتراف بــ وإجــــراءات االعــ
ــة وجـــود  الـ ــلتّعليم الـــعالي اّلتي نـــّصت على مـــا يلي: "في حـــ ـة لـ الـــخاّصــ
ــلطّالــب الــذي تــابع دراسـته بــاملــؤّسـسة  ــفاقــيّة شـراكــة تــسند املــعادلــة ل اتّ
ـــيس  ـــن طـــرف رئـ ــليها مـ ـــر عــ ـــؤّش ـــة بـــناء على شـــهادة مســـّلمة ومـ الــــخاّصـ
الـجامعة الـعمومـيّة املـعنيّة" ؛ في حـني نـّصت أحـكام الـفقرة الـّرابـعة مـن 

الفصل الثّالث لالتّفاقيّة املبرمة على ما يلي:  

ــعوا دروس  ــابـ ــمكني الــطّلبة الــذيــن تـ ــالالت تـ ــًضا في بـــاب اإلخـ ومــن أيـ
الـوحـدات باملدرسة مـن اجتياز االمتحانات الـخاّصة بالـوحـدات املـذكورة 
ــّشهادة املســّلمة  ـرّئـــيسيّة أو دورة املـــراقــبة وتـــكون الـ ـّدورة الــ في إطــار الــ
ـر الــجامـــعة  ـة مـــؤّشــرة مـــن مــديــر املـــدرســة ومــديـ ـحالـ لــلطّالــب في هـــذه الـ

الخاّصة املعنيّة". 

تجاوزات ماليّة 

ــطبيق  ــ ــتوى تـ ـــّمت على مســ ـتّجاوزات التي تــ ـــ ـــذه الـ ـــة إلى هــ ـــافــ ـــاإلضــ بــ
يّة فـادحـة  الـ يّة وصــياغــتها فـقد تــبنّي أيــًضا أّن هــناك تــجاوزات مـ االتّـفاقـ
ـفة أحـــكام  ـيّة املــدرسـة تــمثّلت في مــخالـ ألـــحقت أضــرارًا جــسيمة بــميزانـ
ــمّ  ــا ومـــن أهـ ــؤرّخ في 22 مــاي 2001، قــبًضا وصـــرفًـ األمـــر عــــدد 1182 املـ

هذه اإلخالالت نذكر منها ما يلي: 

تّم منذ سنة 2005 إلى غـاية 2010 تحويل وجهة أموال عـموميّة ∗
متأتّية من إبـرام إدارة املدرسة الوطـنيّة للمهندسني بـصفاقـس 
لهـذه االتّـفاقـيّة لـفائـدة الجـمعيّة الـعلميّة لـدعـم الـبحث واإلبـداع 
اـلتّكنولوجي l’ASARIT  التي ترأّسها منذ سنة 2004 الّسيد (ع. 
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ـة  ــ ـــدرسـ ـــر املــ ــديـــ ــــمهاّم مـــ ـــكّلف بـ ـــت مــ ـوقـــ ـــ ــــفس الـ ـــو في نـ ع.) وهــ
ـيل  ـبنّي أّن املـــداخـــ ـــة ســـنة 2011، حــــيث تـــ ـــدايـ ــورة حتى بـ ـــذكــ املـ
ــناًرا  ـــلغت 62.900،000 ديــ ـــد بـ ـيّات قــ ــ ــفاقـ ــ ـــذه االتّـ ـــن هـ ــية مـ ــ ــتأتّ ـ املـ
حسـب املــؤيّــدات التي قــّدمـتها إدارة املــدرسـة إذ تــّم تــحويــلها 
ــحساب  ـــلها بـــ ــنزيــ ــن تـــ ــــا عــــ ـــوًضـ ـــمعيّة عـــ ـــذه الجـــ ــساب هـــ إلى حـــ
ـونـــيّة املـــعمول بــها في هــذا  املــؤّسـسة طــبًقا  لـــإلجـــراءات الـــقانـ

الّشأن. 

ــداخـــيل خـــارج إطــار ∗ ــمعيّة املــذكــورة بـــصرف هـــذه املـ قـــيام الجـ
أحــكام مجــّلة املـحاسبة الـعمومـيّة وخـارج إطــار أحــكام األمــر 
ــرق  ـــضبط طــــ ـتعّلق بــ ــــاي 2001 املــــ ـــؤرّخ في 22 مـ ـــدد 1182 املــ عـــ
استعمال املـداخـيل املـتأتّــية مـن أنشـطة الـجامـعة واملــؤّسسات 

التّابعة لها. 

كـانـت أهـّم املـصاريـف التي قامت بـها الجـمعيّة العلميّة لـدعــم ∗
ـايــة سـنة  الـــبحث واإلبــداع الـــتّكنولـــوجي مـــن سـنة 2005 إلى غـ

2010 مفّصلة كاآلتي: 

املبلغبيان النّفقة

17.500،000شراء سيّارة من نوع " Clio" سنة 2007
د

15.000،000شراء شاحنة خفيفة سنة 2009
د

ـار  ــــ ـارج إطـ ــــ ــــعقود وخـ ــــنفيذ الــ ــــلني في تـــ ــــتدّخــ ــــالص مـــ خــ
االتّفاقيّة املبرمة مع الجامعة الحّرة.

31.274،000
د
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ــقّدر بـ 7.000،000  ــرّة تــ ـــعة الحـ ـــجامـ ـذّمــــة الـ ــ ــّلدة بـ ــون متخــ ــقيت ديــ  وبــ
ديناًرا إلى غاية هذا التّاريخ. 

االتّفاقيّة مع املجّمع الكيميائي التّونسي 

ـــرع  ــكيميائيّ الـــتّونسي (فـ ـــّمع الــ ــيّة مع املجـ ــفاقــ ــ ـــدرســة اتّ ــت إدارة املـ ــرمـ أبـ
صفاقس) النـتداب وتكويـن ورسكلة أعـوان وإطارات لفائدة هـذا املجّمع، وذلـك 
منذ سنة 2004 إلى غـايـة سنة 2011 غـير أنّـه تبنّي مـن خـالل التّدقيق في هـذه 

االتّفاقيّات أنّه لم تقع املصادقة عليها من رئاسة جامعة صفاقس. 

ثـّم إّن املـدرسة الـوطـنيّة لـلمهندسني بـصفاقـس قـامـت بـتأمـني دورات 
ــة لــفائـدة اإلطـارات الــتّابــعة للمجــّمع وهــو  تــكويــنيّة في الـّلغة األنــقليزيّ
اخـتصاص ليست له أيّـة عـالقـة باالختصاصـات التّكويـنيّة بـاملدرسة 

املذكورة. 

ـة سـنة 2009  ـايـ ـبرمــة مــنذ ســنة 2004 إلى غـ ـيّات املـ ولــكن هــذه االتّـــفاقـ
ــية مـــن  غــير مــوجــودة إضــافــة إلى عـــدم وجــود مــؤيّــدات املــداخــيل املـــتأتّ
ــفاقــيّات لــنفس الــفترة. وفي هــذا الــّصدد صــّرح الــّسيد  إبــرام هــذه االتّ
ــوجي  ـتّكنولـ ــبحث واإلبـــداع الــ ــدعـــم الـ ــيس الجـــمعيّة الـــعلميّة لـ (ع.ع.) رئـ
ــفترة التي تـــوّلــت فــيها إدارة  ــلها خـــالل الـ ـيًّا أّن املـــداخــيل تــّم تــنزيـ كــتابــ
املـدرسة بـحساب هــذه الجـمعيّة عــوًضـا عــن تـنزيــلها بـحساب املـدرسة 

بلغت 47.207،000 دينارًا.  

وقـد تـّم صـرف هـذا املبلغ أيـًضا مـن طـرف الجـمعيّة الـعلميّة املـذكـورة 
استناًدا إلى اتّـفاقـيّة مـبرمـة في الـغرض بـني إدارة املـدرسة مـمثّلة في 
ـّسيد (ع.ع.) وهــو مــا يُــعّد خــرًقــا واضـــًحا لــإلطـــار  شــخص مــديــرهـــا الـ
الـقانـوني املعمول به في مـجال التّصّرف املالي بـاملـؤّسسات العمومـيّة 
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ذات الّصبغة اإلداريّـة وخاّصـة ألحكام األمر عـدد 1188 املؤرّخ في 22 
ماي 2011. 

  « LARSEN » االتّفاقيّة مع مخبر البحوث في علوم البيئة

ــم  ــتقديــ ـــلمدرســة بــ ــتّابع لـ ـــبيئة" الــ ــلوم الـ ــبحوث في عــ ــخبر "الــ ـــقوم مــ ي
خـدمـات بـمقابـل مـالي لـفائـدة الـغير، غــير أنّـه تـبنّي أّن املـداخـيل املـتأتّـية 
ـو  ــسة طـــبًقا ملـــا هــ ـنزل بــــحساب املـــؤّس ــم تُــ ــدمـــات لـ ــذه الخـ مـــن إســداء هـ

معمول به. 

أبــرم الــّسيد (ع.ق.) رئــيس مــخبر "الــبحوث في عــلوم الــبيئة" خــالل 
ــبحث العلمي  ــم الـ ــدعـ ـيّة مع رئــيس "الجــمعيّة الـــعلميّة ل ـــفاقــ ســنة 2008 اتّ
ــــذه األخــــير  ـليها هـ ــادق عــــ ـّسيد (ع.ع.) وصـــ ــــتّكنولـــــوجي" الــــ واإلبـــــداع الـ
ـيّة  ــ ــفاقـ ـ ــذه االتّ ــر املـــؤّســسة وتقتضي هـ ــديــ ـ ــوقـــت مـ ــتباره في نــــفس الـ ــاعــ بــ
ــدمــات  ــخبر لخـ ــن إسـداء هـــذا املـ ــية مـ ــداخـــيل املـــتأتّ بـــتحويــل جـــزء مــن املـ
بـمقابـل لـفائـدة الـغير إلى حـساب الجـمعيّة املـذكورة عـوًضا عــن تـنزيـلها 

بحساب املدرسة طبًقا للتّشريع الجاري به العمل. 

هـذا وقد قّدم الّسيد (ع.ع.) رئيس الجمعيّة املـذكورة وضعيّة مالية 
لـلمداخـيل املتأتّـية من إسداء مـخبر "البحوث في عـلوم البيئة" لخدمات 
لــلغير بــمقابــل مـن سـنة 2009 إلى غـــايــة أفــريــل 2012 تـبنّي بـعد الــتّدقــيق 
ـّل مــن الــّسيد (ع.  ــلة وغــير دقــيقة، في حــني تــقّدم كـ فــيها أنّــها غــير كــامـ
ــق لـــنفس  ــّسيد (ج. ب.) املـــنّسق الـــّسابـ ق.) املـــنّسق الــحالي لـــلمخبر وال
املـخبر وضـعيّة مـالـية غــير مـدعّـــمة بــاملـؤيّـدات الــاّلزمــة لــلمداخـيل الــفعليّة 
التي حـّققها مــخبر "الـبحوث في عــلوم الـبيئة" مـن سنة 2005 إلى غــايـة 
ـّم صــرف  ــناًرا تــ ــيل 122.871،000 ديـ ــل 2012 وقـــد بــلغت هـــذه املــداخـ أفــريـ
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جــزء كــبير مــنها خــارج إطـار أحـكام مجـّلة املــحاسـبة الــعمومــيّة وخــارج 
إطار أحكام األمر عدد 1182 املؤرّخ في 22 ماي 2001. 

ـــرف الـــّسيد  ـة مــــن طـ ـــقّدمـــ ـيّة املـ ــالـــ ــعيّة املــ ــوضــ ــقارنـــة الــ ـــالل مــ ـــن خـ ومـ
ـــل 2012  ـــ ـــريـ ـــة أفـــ ـــ ايـ ـــ ـــنة 2009 إلى غــــ ـــــني ســ ـــة بــ ـــتراوحـــ ـــ ـــلفترة املـ (ع.ع.) لـــ
ـبنّي أنّ  بـــالــوضــعيّة املـــالــية التي تــقّدم بــها الـــّسيّديــن (ع.ق.) و(ج.ب.) تـ
املـداخـيل املتأتّـية مـن نـشاط هـذا املـخبر مـن سنة 2005 إلى غـاية 2008 
والبالغة حوالي 075.836.87 دينارالم تدخل لحساب املدرسة ولم يصرّح 
ــداع  ـــــ ـــــلبحث واإلبـــ ـــــ ـــعلمية ل ــــ ـمعية الـــ ـــــ ــــــيس "الجــــ ـــّسيد (ع.ع.) رئــــ ـــــ ــها الــ ـــــ بـــ

التكنولوجي " وبقيت غير معلومة املال. 

   ومـن أهـّم ما تّمت مـعايـنته مـن خـالل الـتدقـيق في مستندات الـّصرف التي 
قــامـت بــها " الجـمعية الـعلمية لـلبحث واإلبـداع الـتكنولـوجي " يـمكن أن نـذكـر 
بناء مقّر جديد ملخبر "البحوث في عـلوم البيئة" داخل فضاءات املدرسة دون 
ــيص  ــراخــ ـــل وتـ ــتمويـ ـة مـــصادر الـ ــاّصــ ــبناءة خــ ـــذه الــ ـيقة تـــتعّلق بهـ ــ ـة وث ــ وجـــود أيّـ

البناء... الخ. باعتبار أّن هذه البناية ضخمة ومرتفعة التّكلفة.  

وتــّم كـذلـك اقــتناء سـيارة مــن نــوع «Berlingo» لـفائـدة املــخبر بـلغت تـكلفتها 
000.250.12 دينارًا. 

 إضــافـة إلى ذلــك تـبنّي أّن مـبالغ مــالــية هــامـة مـتأتّــية مـن إسـداء هــذا املـخبر 
ــّم تــنزيــلها بــحساب "جــمعيّة الــجامــعة  لخــدمــات بــمقابــل مــالي لــفائــدة الــغير ت
واملــحيط" التي تــرأّسـها إلى غـــايــة سـنة 2011 الــسيد حــامــد بــن ضــياء رئــيس 
جامعة صفاقس سابـقا، واستنادا إلى اتـفاقـية مـبرمة في الغرض مع السيد 
(ع.ق.). ومــن خــالل مــا تــقّدم بــها هــذا األخــير مــن مسـتندات تــبنّي أنّـــها غــير 
كـامـلة ودقـيقة ُقـّدرت املـبالغ املـالـية املـحّولـة للجـمعيّة املـذكـورة ب 000.657.128. 
ــالــوضــعية  ــة ب ـّد الــجهات املــسؤول مع الــعلم وأنّـــه رفــض في عـــديــد املــناسـبات مـ
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املالية الفعلية املـتعّلقة بـاملداخـيل املـحّققة مـن نـشاط املخبر والتي تّم تـحويـلها 
سواء إلى " الجـمعية الـعلمية لـلبحث واإلبـداع الـتكنولـوجي " أو إلى "جـمعية 

الجامعة واملحيط". 

     ولـلعلم فـإّن مـخبر الـبحوث في الـعلوم الـبيئية يـتّم تـمويـل أنشطته الـعلمية 
ــتعليم الــــعالي  ـه مـــن وزارة الــ ـــسند لـــ ـة تُـ ـاّمـــ ـــتمادات هـــ ــق إعـ ـــن طـــريــ ــبحثية عـ والــ
والــبحث العلمي وتـرّسـم بـميزانـية الــعنوان الــثاني لــلمدرسـة. ويسـتغّل إلسـداء 
ــعة  ــتابــ ـــعلمية الـ ــفضاءات ال ــعّدات والــ ــتجهيزات واملــ ــالـ ــلغير بـ ــل لــ ــمقابــ ــدمـــات بـ خــ

للمدرسة الوطنية للمهندسني بصفاقس. 

ــنية  ــ ــة الوطـ ــ ــدرسـ ــ ــريجي املـ ــ ــــني خـ ــهندسـ ــ ــمعية "املـ ــ ــية مع جـ ــ االتّــــفاقـ
للمهندسني" بصفاقس 

      أبـرمـت إدارة املـدرسة خـالل سنة 2010 اتّفاقية مع جمعيّة "املـهندسني 
خريجي املدرسة الوطنية للمهندسني بصفاقس "واستنادا إلى هـذه االتّفاقية 
ــلتكفّل  ـ ــمعية لـ ــدة الجــ ـفائـ ــ ـــة ل ــنويـ ـــدفع مـــنحة سـ ــورة ب ـــدرســة املـــذكــ ــقوم إدارة املـ تـ
ــالل الــزيــارات املــيدانـــية التي يــقوم بــها  بـــمصاريـــف اإلقــامـــة واألكــل والـــنّقل خـ
ـــو خــــطأ فــــادح  ـؤّســـسة وهـ ـــن إدارة املـــ ـــا عـ ـــعض طـــلبة املــــدرســة، وذلــــك عــــوضـ بـ
ومــخالـف لـلنصوص الـقانــونـية واالجـراءات اإلداريـة املـعمول بـها. مع الــعلم أنّ 

هذه االتّفاقيات مازالت سارية املفعول خالل سنة 2012. 

ــبحث الـــذي  ــخبر الــ ــن إســداء مـ ــية مــ ــ ــتأتّ ــبنّي أيــــضا أّن املـــداخـــيل املـ ــما تـ     كــ
ــغير تــحّول مــباشـرة  ــفائــدة ال يشـرف عــليه الــسيد (م. ف.) «RMN» لخــدمــات ل

لحساب هذه الجمعية عوضا عن تنزيلها بحساب املدرسة. 

االتّـفاقــية مع مــخابـر ووحــدات الخــدمــات املشــتركــة لــلبحث الــتابــعة 
للمدرسة 
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     تقوم عـديد املخابر ووحـدات الخدمات املشتركة للبحث املوجودة باملدرسة 
ـتعليم  ــلها مـــن قـــبل وزارة الــ ـنية لـــلمهندســني بـــصفاقـــس والتي يــــتّم تـــمويـ الـــوطــ
ـــة  ـــاصـ ــغير خـ ــدة الـــ ـــفائـــ ــل لـ ـــمقابـــ ـــات بـ ــدمـ ــداء خـــ ـــإسـ ـــعالي والــــبحث العلمي بــ الـ
لـلمؤسسات االقـتصادية واملـنشآت العمومية لـبعض الـوزارات كـوزارة الفالحة 
ــخابـــر  ـرة بـــني رؤســاء املـ ـباشـ ــت مــ ـرمـ ـفاقـــية أبــ ـتنادا إلى اتــ ـتجارة اسـ ووزارة الــ
والـوحـدات املشتركـة لـلبحث واملـؤسسات االقـتصاديـة واملـنشآت دون مـصادقـة 
ـعلمية  ـــ ـــعدات الـــ ـــ ـــــتجهيزات واملــ ــــتغالل الـــ ــاســ ـــ ـــك بـــ ــــ ـــليها. وذلـ ــة عـــــ ــــ ـــدرسـ ـــ إدارة املــ

والفضاءات املخبرية التابعة للمدرسة.  

ـلها  ّم تــنزيــ ــ ــات تـ ــدمـ ــن إسـداء هـــذه الخـ ــية مـ ــتأتّ      غـــير أّن هـــذه املـــداخــيل املـ
ــدرســـة  ـاملــ ــعلمية التي تنشـــط أيــــضا بـــ ــباشـــرة لــــحساب بــــعض الجــــمعيات الــ مــ
ــتكنولــــوجي" التي  ــبحث العلمي واإلبــــداع الـــ ــم الـــ ـــمعية دعـــ ـــنها "جـ ـــة مـ وخــــاصــ
يـترأسه الـسيد (ع.ع.) املـديـر الـسابـق لـلمدرسـة وجـمعية "الـجامـعة واملـحيط" 
ــت  ــية أبــرمـ ــيات ثــنائـ ــفاقـ ــفاقــس وذلــك بمقتضى اتّـ ــجامــعة صـ ــقّرهـــا بـ ــود مـ املــوجـ
لـلغرض بـني رؤساء الجـمعيات املـذكـورة واملـسؤولـني عـن هـذه املـخابـر ووحـدات 

البحث وصادق عليها السيد (ع.ع) بصفته مدير املدرسة.  

ــر  ــخابـــ ـــعة مـــ ــية مــــن إســـداء أربـ ـــتأتـــ ـــيل املــ ـــداخــ ـــلغت املــ ـــّصدد بـ ــذا الــ     وفي هــ
ووحـدات مشتركـة لـلبحث لخدمـات بـمقابل لـفائدة الغير 245.565.565 ديـنار تـمّ 

تحويلها إلى حسابات الجمعية املذكورة. 

    كــما لـوحــظ أنّـه تــم صــرف هـذه املـداخـيل بــواسـطة هــذه الجـمعيات خــارج 
إطـار الـنصوص الـقانـونـية والـترتـيبية املـعمول بـها في هـذا الـغرض. مع الـعلم 
وأنّـه تـعذّر على فريق الـرقـابـة تحديد مبلغ املداخيل الـحاصلة من إسداء هـذه 
ــر املسـتندات والـــوثــائــق  ــوحــدات لخــدمــاتــها لــفائــدة الــغير لــعدم تــوفّ املــخابــر وال

املالية الخاصة بها.  

 8



الـــتدقيق في الـــحسابـــات املـــالـــية للجـــمعية الـــعلمية لـــدعـــم الـــبحث 
واإلبداع التكنولوجي  

ـالـــحسابــات الـــبنكية  ــحويـــلها بــ ّم تـ ــذه املـــداخـــيل التي تــ ــة إلى كـــّل هـ ـافـ     إضــ
ــبنّي أّن إدارة  ــ ــقد ت ـــوجي، فــ ــتكنولـ ـــداع الــ ـــبحث واإلبـ ـــم الــ ـــدعـ ــعلمية لـ ــمعية الــ ــ للجـ
املدرسة الـوطـنية لـلمهندسني بـصفاقـس تـقوم بـإسناد منح سنويـة لـفائـدة هـذه 

الجمعية منذ سنة 2005 إلى غاية سنة 2011 بلغت: 000.800.15 دينارا.  

   وقـد تـعّمد الـسيد (ع.ع.) أسلوب املـغالـطة حـيث صـرّح بـأّن لـدى "الجمعية 
ـداع الــــتكنولــــوجي" (03) ثـــالث حـــسابـــات  الــــعلمية لــــدعــــم الـــبحث العلمي واإلبــ
بـنكية فـقط في حـني تـوجـد حـسابـات بـنكية أخـرى تـضّم أرصـدة مـالـيّة لـفائـدة 
ــية أخـــرى  ـال ــود حــسابـــات مــ ــية وجـ ــا يفسح املـــجال إلى إمـــكان الجـــمعية وهـــو مـ
تـعّمد املعني بـاألمـر عــدم الـتّصريح بــها، وهــذه الـحسابـات الـغير املـصرّح بـها 

مفّصلة كاآلتي:       

ــدره  ــل مبلغ مــــالي قــ ــحويــ ـــت تــ ــورة تـــولّـ ــذكــ ـــبنّي أيــــضا أن الجــــمعية املــ ــما تـ     كــ
000.000.75 دينارا كاّدخار بالشركة التونسية السعودية للوساطة بالبورصة. 

     وقـد لوحـظ وجود تـحويـالت مالية هـامـة مـن الـخارج لفائـدة الجمعية حيث 
بـلغت هــذه املـبالغ مـن سنة 2009 إلى غـايـة شهـر مـارس 2012 : 711.629.538 
ديـنارا دون ذكـر األسباب واملـناسبات التي استوجـبت مـثل هــذه الـتحويـالت. 

رقم الحساب البنكي أو املؤسسة 
املالية 

املالحظاتاملبلغ املالي بالحساب 

حساب ادخار35-68-322/4100.000.000

حساب ادخار 08-68-7/229100.000.000

90-000-384-103-461856
08-1

000.510.12 بتاريخ 
30/06/2010
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ــلف  ــ ـــالحـ ــنبية كــ ــ ــــنظمات أجـ ــن مـ ــ ـــادرة عـ ــبالغ صــ ــذه املـــ ــلب هـــ ــعلم وأّن أغــــ مع الـــ
األطلسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

    وقام السيد (ع.ع.) بتحويل أموال إلى الخارج من حسابات الجمعية 
وهي أموال عمومية مخالفا بذلك كّل النصوص القانونية املعمول بها.  

ــــشاريع  ـــعة مـ ــنفيذ أربـــ ـــار تــــ ــــسندة في إطـــ ـــوال املــ ــــل األمـــ ـــنزيـ ــعّمد تـــ ـــــقد تــــ     فـ
ـــت  ـــمعية التي تـــــوّلـ ـــات الجـ ـــسابـ ــس في حـ ـــعة صــــفاقــ «Tempus»  بــــاســـم جـــــامـ
الـتصّرف فيها دون تقديم أيّة مستندات أو مؤيّدات للصرف. وقد بلغت جملة 

هذه األموال ما يناهز 73.014.4.019 أورو. 

قرارات ... متى التّنفيذ ؟ 

ــراءات  ـــخاذ اإلجــ ــيد تقتضي اتّ ــتّقالــ ــإّن الــ ـتّجاوزات فـ ــ ــذه ال ــنّظر إلى هــ ــالــ      بــ
ــداع  ـلبحث واإلبــــ ــــ ـعلمية لـ ــــ ــمعية الـ ـــ ــّل "الجـ ـــ ــة لحـ ـــ ــالزمـ ـــة الــــ ــية واإلداريــــ ــــونــــ ـقانـــ ــــ الـ
ــية  ــانـــونـ ــير قـ ــالالت خـــطيرة وتـــصرّفـــات غـ الـــتكنولـــوجي"  ملـــا قـــامـــت بـــه مـــن إخـ
ـدثــت مــن أجــلها بـــاعـــتبارهـــا أخــّلت  وتــجاوزهــا ملــشموالتـــها واألهــداف التي أحـ

بأحكام القانون املنظّم للجمعيات.  

ــة كــانــت أو غــير املـــنقولــة     وهـــو مــا يسـتتبع تــصفية مــمتلكات الجـــمعية مــنقول
ــات الـــبنكية  ــختلف الــــحسابــ ــوجـــودة في مــ ـــية املــ الـ ــدة املـــ ــنها األرصـ ــة مــ وخـــاّصــ
ــلمهندســني بــــصفاقــــس  ــنية لــ ـــوطــ ــة الـ ــدرسـ ــلها إلى حـــساب املــ ـــحويــ ـــا، وتـ وغــــيرهـ

للتّصرّف فيها طبقا للقوانني الجاري بها العمل.  

ـة لـــفائــدة  ــية املــحّولــ ــالـ ــامج اسـتعمال األرصــدة املـ ـرنـ ــإعـــداد بــ     ويـــكون ذلـــك بـ
املــؤّسـسة مــن حــسابــات الجـمعيات وخــالص املــتدّخـلني في تــنفيذ االتــفاقــيات 
املـبرمــة داخــل املـدرسة بــعد الـتثبّت مــن قـيامــها بــأعــمال وأشغال داخــل إطــار 

هذه االتفاقيات وتسوية الوضعيات األخرى إن ُوجدت. 
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ولـكّن أهــّم إجــراء هــو إحـالـة املـلّف على دائــرة الــزجــر املـالي مـن أجـل أخـطاء 
الـتصّرف التي ارتُكبت في حّق املـؤّسسة مّما أحدث ضـررًا  مـاليا فادحا في 
ــية ملــــا تــــّمت  ـــعمومــ ــة الـ ـامــــل املـــــلّف على أنــــضار الــــنيابــ ـالــــة كـــ ــيتها. وإحـــ مــــيزانــ
ــوطــــنية  ـية مـــخّصصة لـــفائـــدة املـــدرســة الـ ــل أمــــوال عـــمومــ ــالحـــظته مــــن تـــحويـ مـ
لـلمهندسـني بــصفاقــس إلى جــمعيات عــلمية حــادت عـــن أهــدافــها ومــشموالتـها 
ــتجهيزات  ــ ــساب ال ـــحا على حــ ــربـ ــا مــ ـــشاطــ ــمارس نـ ــ ـــة ت ــجاريـ ــ ـــل ت ـــياكـ لتصبح هــ

واملعّدات واملوارد البشرية للّدولة.  
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