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RREEPPUUBBLLIIQQUUEE  DDEE  GGUUIINNEEEE  

------------------------------------  

MMIINNIISSTTEERREE  DDEESS  MMIINNEESS  EETT  DDEE  LLAA  GGEEOOLLOOGGIIEE  

------------------------------------  

CCOOMMIITTEE  DDEE  PPIILLOOTTAAGGEE  

------------------------------------  

SSEECCRREETTAARRIIAATT  EEXXEECCUUTTIIFF  IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  

------------------------------------  
  

NNOOTTEE  DDEE  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  PPLLAANN  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  

EETT  BBUUDDGGEETT  AANNNNUUEELL  ((PPTTBBAA))  22001188  

  

II..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  ::      
  

LL’’IInniittiiaattiivvee  ppoouurr  llaa  TTrraannssppaarreennccee  ddaannss  lleess  IInndduussttrriieess  EExxttrraaccttiivveess  ccoonnssttiittuuee  ddee  nnooss  jjoouurrss    

uunnee  NNoorrmmee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  BBoonnnnee  GGoouuvveerrnnaannccee,,  ddoonntt  llee  bbuutt  eesstt  ::  

--  dd’’aassssuurreerr  llaa  ttrraannssppaarreennccee  ddeess  ppaaiieemmeennttss  eett  ddeess  rreevveennuuss  ggéénnéérrééss  ppaarr  lleess  iinndduussttrriieess  

eexxttrraaccttiivveess  ;;  

--  ddee  rreennddrree  cceettttee  iinnffoorrmmaattiioonn  aacccceessssiibbllee  àà  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  eett  aauu  ggrraanndd  ppuubblliicc  ;;    

--  ddee  ffaavvoorriisseerr  ddoonncc  llee  bboonn  uussaaggee  ddee  cceettttee  rriicchheessssee  aaffiinn  qquu’’eellllee  ssooiitt  uunn  mmootteeuurr  ddee  llaa  

ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  ;;  

--  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  eett  àà  llaa  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé..    
  

LLee  ppooiinntt  11..55  ddee  ll’’EExxiiggeennccee  NN°°11  ddee  llaa  NNoorrmmee  IITTIIEE  22001166  aaddooppttééee  ffoorrmmeelllleemmeenntt  lloorrss  ddee  llaa  

CCoonnfféérreennccee  MMoonnddiiaallee  ddee  ll’’IITTIIEE  àà  LLiimmaa  ((PPEERROOUU))  lleess  2244  eett  2255  FFéévvrriieerr  22001166,,  mmeennttiioonnnnee  

qquuee  llee  GGrroouuppee  MMuullttiippaarrttiittee  eesstt  tteennuu  ddee  ccoonnvveenniirr  eett  ddee  tteenniirr  àà  jjoouurr  uunn  ppllaann  ddee  ttrraavvaaiill,,  

eennttiièèrreemmeenntt  cchhiiffffrréé  eett  ccoommppaattiibbllee  aavveecc  lleess  éécchhééaanncceess  ddee  ddééccllaarraattiioonn  eett  ddee  VVaalliiddaattiioonn  

ffiixxééeess  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ll’’IITTIIEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE..  CCee  ppllaann  ddee  ttrraavvaaiill  ddooiitt  

ffiixxeerr  llaa  ddééffiinniittiioonn  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroocceessssuuss  lliiééss  aauuxx  1122  PPrriinncciippeess  ddee  

ll’’IITTIIEE  eett  rreefflléétteerr  lleess  pprriioorriittééss  nnaattiioonnaalleess  dduu  sseecctteeuurr  ddeess  iinndduussttrriieess  eexxttrraaccttiivveess..    

AA  ccee  ttiittrree,,  llee  GGrroouuppee  MMuullttiippaarrttiittee  pprriivviillééggiiee  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  ssoolluuttiioonnss  nnoovvaattrriicceess  ppaarrmmii  

lleessqquueelllleess  ll’’eexxtteennssiioonn  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroocceessssuuss..  CCee  qquuii  ppeerrmmeettttrraa  dd’’aamméélliioorreerr  

ll’’eexxhhaauussttiivviittéé  ddeess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE  eett  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  dduu  ppuubblliicc  ssuurr  lleess  rreecceetttteess,,  eett  qquuii  

eennccoouurraaggeerraa  aauussssii  ll’’aaddooppttiioonn  ddee  nnoorrmmeess  éélleevvééeess  ddee  ttrraannssppaarreennccee  eett  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  

ddaannss  llaa  vviiee  ppuubblliiqquuee,,  lleess  aaccttiivviittééss  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  eett  lleess  aaffffaaiirreess..  
  

AA  llaa  lluummiièèrree  ddee  ccee  qquuii  pprrééccèèddee,,  llee  GGrroouuppee  MMuullttiippaarrttiittee  ddee  ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  ssee  ffiixxee  ppoouurr  ::    
  

11..  OObbjjeeccttiiff  gglloobbaall  ::  EEnn  ttaanntt  qquuee  PPaayyss  CCoonnffoorrmmee,,  cc’’eesstt  ddee  ppoouurrssuuiivvrree  eett  rreennffoorrcceerr  llaa  

mmiissee  eenn  œœuuvvrree  eeffffeeccttiivvee  dduu  pprroocceessssuuss  IITTIIEE  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  cchhaaiinnee  ddeess  vvaalleeuurrss..    
  

22..    OObbjjeeccttiiffss  SSppéécciiffiiqquueess  ::  LLeess  oobbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess  dduu  ppllaann  ddee  ttrraavvaaiill  ssoonntt  lleess  

ssuuiivvaannttss  ::    

22..11  VVeeiilllleerr  aauu  rreessppeecctt  dduu  ccaaddrree  llééggaall  eett  rrèègglleemmeennttaaiirree  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddaannss  ll’’ooccttrrooii  

ddeess  ppeerrmmiiss,,  lliicceenncceess,,  ccoonnttrraattss,,  pprroopprriiééttéé  rrééeellllee  eett  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  aaiinnssii  

qquuee  llee  ssuuiivvii  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ;;      

22..22  AAmmoorrcceerr  llaa  ccoolllleeccttee  eett  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddeess  ppaaiieemmeennttss  eeffffeeccttuuééss  ppaarr  lleess  

eennttrreepprriisseess  mmiinniièèrreess  eett  ddeess  rreevveennuuss  ppeerrççuuss  ppaarr  lleess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  eett  ccee  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  NNoorrmmee  IITTIIEE  ;;  
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22..33  RReennddrree  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaattiivvee  àà  llaa  ccoolllleeccttee  eett  àà  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddeess  ppaaiieemmeennttss  

eett  ddeess  rreevveennuuss,,  ddiissppoonniibbllee  eett  aacccceessssiibbllee  aauu  ggrraanndd  ppuubblliicc  ppaarr  llaa  ppuubblliiccaattiioonn,,  llaa  

ddiivvuullggaattiioonn  eett  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  ddeess  rreevveennuuss  ;;  

22..44  SS’’aassssuurreerr  qquuee  lleess  ddoonnnnééeess  ssuurr  lleess  rreevveennuuss  pprroovveennaanntt  ddee  ll’’eexxttrraaccttiioonn  mmiinniièèrree  

ssoonntt  ddéébbaattttuuss  eett  eeffffeeccttiivveemmeenntt  aaffffeeccttééss  sseelloonn  lleess  rrèègglleess  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee  eett  ddee  

llaa  ttrraannssppaarreennccee  ppaarr  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ddééppeennsseess  eett  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

dduurraabbllee  ;;  

22..55  PPrroommoouuvvooiirr  uunnee  mmeeiilllleeuurree  aapppprroopprriiaattiioonn  ddee  llaa  NNoorrmmee  IITTIIEE  ppaarr  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  

PPuubblliiqquuee,,  lleess  SSoocciiééttééss  MMiinniièèrreess  eett  llaa  SSoocciiééttéé  CCiivviillee..  

  

LLaa  vvooiiee  ppoouurr  ll’’aatttteeiinnttee  ddee  cceess  oobbjjeeccttiiffss  ss’’aarrttiiccuullee  ssuurr  lleess  nneeuuff  ((99))  aaxxeess  ccii--aapprrèèss  ::  

ii..  AAmméélliioorreerr  llee  ccaaddrree  llééggaall  eett  rrèègglleemmeennttaaiirree  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddaannss  ll’’ooccttrrooii  ddeess  ppeerrmmiiss,,  

lliicceenncceess  eett  ccoonnttrraattss  ;;    

iiii..  SSuuiivvrree  llaa  pprroodduuccttiioonn  ;;  

iiiiii..  aa))  PPrroodduuiirree  eett  ppuubblliieerr  lleess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE  22001166  eett  22001177  ppoorrttaanntt  ssuurr  llaa  ccoolllleeccttee  eett  llaa  

rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddeess  fflluuxx  ddeess  ppaaiieemmeennttss  eett  ddeess  rreevveennuuss,,  sseelloonn  llaa  NNoorrmmee  IITTIIEE  ((ccoolllleeccttee  

ddeess  ttaaxxeess  eett  rreeddeevvaanncceess))  ;;  

bb))    MMeettttrree  eenn  œœuuvvrree  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddeess  ddoonnnnééeess  oouuvveerrtteess  ;;  

iivv..  SSuuiivvrree  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  rreevveennuuss  ;;  

vv..  SSuuiivvrree  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ddééppeennsseess  eett  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

dduurraabbllee  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddee  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ssoocciiaallee  eett  ééccoonnoommiiqquuee  ;;  

vvii..  MMaaiinntteenniirr  llee  ssttaattuutt  ddee  ppaayyss  ccoonnffoorrmmee  ;;  

vviiii..  PPoouurrssuuiivvrree  eett  rreennffoorrcceerr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  ddee  

ddiisssséémmiinnaattiioonn  ddeess  rraappppoorrttss  ;;  

vviiiiii..  RReennffoorrcceerr  lleess  ccaappaacciittééss  ddeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ssuurr  llee  pprroocceessssuuss  IITTIIEE  ;;  

iixx..  PPéérreennnniisseerr,,  ccoooorrddoonnnneerr  eett  aamméélliioorreerr  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  dduu  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  eett  dduu  

CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee..    

  

CC’’eesstt  ddaannss  ccee  ccaaddrree  qquuee  llee  GGrroouuppee  MMuullttiippaarrttiittee  ((GGMMPP))  ss’’aattttèèllee  àà  ccrrééeerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

mmiissee  eenn  œœuuvvrree  eeffffeeccttiivvee  ddeess  aaccttiioonnss  ppoouurr  rreessppeecctteerr  lleess  ddééllaaiiss  rreeqquuiiss  ppaarr  lleess  EExxiiggeenncceess  

eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprrééppaarraattiioonn  eett  ddee  ddiivvuullggaattiioonn  ddeess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  llee  ssttaattuutt  

ddee  PPaayyss  CCoonnffoorrmmee..    

  

IIII..  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  ::  

  

LLee  PPllaann  ddee  TTrraavvaaiill  ddooiitt  êêttrree  rreevvuu  eett  aaccttuuaalliisséé  aannnnuueelllleemmeenntt..  IIll  nnee  ddooiitt  ppaass  êêttrree  ssttaattiiqquuee..  

DDoonncc,,  iill  ddooiitt  êêttrree  gglliissssaanntt  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  ddee  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  lleess  éévvoolluuttiioonnss  

éévveennttuueelllleess  dduu  sseecctteeuurr  eexxttrraaccttiiff  eett  lleess  ppoolliittiiqquueess  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess..  

LLee  pprréésseenntt  PPllaann  ddee  TTrraavvaaiill  eett  BBuuddggeett  AAnnnnuueell  ((PPTTBBAA))  pprreenndd  eenn  ccoommppttee  ttoouutteess  lleess  

rreeccoommmmaannddaattiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ll’’IITTIIEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE,,  lloorrss  ddee  ssaa  

rrééuunniioonn  dduu  0022  JJuuiilllleett  22001144  àà  MMeexxiiccoo,,  ddééccllaarraanntt  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddee  GGuuiinnééee  PPaayyss  

CCoonnffoorrmmee,,  aaffiinn  ddee  lluuii  ppeerrmmeettttrree  ddee  mmaaiinntteenniirr  ssoonn  ssttaattuutt  ddee  PPaayyss  CCoonnffoorrmmee  eett  ddee  

PPéérreennnniisseerr  ll’’IInniittiiaattiivvee..  
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AAiinnssii,,  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  pprriinncciippeess  ddee  ll’’IITTIIEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  ::  ««  lleess  oobblliiggaattiioonnss  

ppoouurr  lleess  EEttaattss  àà  ddéémmoonnttrreerr  llee  ddeeggrréé  ddee  lleeuurr  aaddhhééssiioonn  aauu  pprroocceessssuuss  ddee  ll’’IITTIIEE  

ccoonnssiisstteenntt  àà  ffaaiirree  ffiigguurreerr  ddaannss  lleeuurrss  bbuuddggeettss  nnaattiioonnaauuxx,,  lleess  ffiinnaanncceemmeennttss  

nnéécceessssaaiirreess  àà  ssoouutteenniirr  lleess  ppllaannss  dd’’aaccttiioonnss  qquuii  aalliimmeenntteenntt  lleess  aaccttiivviittééss  àà  

ttrraavveerrss  llee  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  eett  lleess  CCoommmmiissssiioonnss  OOppéérraattiioonnnneelllleess  »»  ;;  

  

LLee  DDééccrreett  DD22001122//001144//PPRRGG//SSGGGG  dduu  0033  FFéévvrriieerr  22001122,,  eenn  ssoonn  aarrttiiccllee  66  ssttiippuullee  

qquuee  ::  ««  LLeess  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  nnéécceessssaaiirreess  aauu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  

oorrggaanneess  ddee  ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  ssoonntt  ccoonnssttiittuuééeess  ddee  ::  ii))  DDoottaattiioonnss  bbuuddggééttaaiirreess  ddee  

ll’’EEttaatt  ;;  iiii))  CCoonnttrriibbuuttiioonn  dduu  FFoonnddss  ddee  PPrroommoottiioonn  eett  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  MMiinniieerrss  ;;  

iiiiii))  CCoonnccoouurrss  ffiinnaanncciieerrss  eexxttéérriieeuurrss  ddeess  IInnssttiittuuttiioonnss  IInntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  ddeess  

OOrrggaanniissmmeess  EEttrraannggeerrss  ddee  CCooooppéérraattiioonn  ;;  iivv))  CCoonnttrriibbuuttiioonn  ddeess  ssoocciiééttééss  

mmiinniièèrreess  ;;  vv))  CCoonnttrriibbuuttiioonn  dduu  sseecctteeuurr  pprriivvéé  eett  ddeess  OONNGG  aassssoocciiééeess  àà  

ll’’IInniittiiaattiivvee  ;;  vvii))  DDoonnss  eett  LLeeggss  »»..  

  

OOuuttrree,,  lleess  ddoottaattiioonnss  bbuuddggééttaaiirreess  aannnnuueelllleess  ddee  ll’’EEttaatt  GGuuiinnééeenn,,  ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE    bbéénnééffiicciiee  

ddee  ddoonnss  pprroovveennaanntt  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddoonntt  ::  

  

LLee  GGrroouuppee  ddee  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  ((IIDDAA  NN°°HH--880044  GGUUII)),,  àà  ttrraavveerrss  llee  PPAAGGSSEEMM  ((PPrroojjeett  

dd’’AAppppuuii  àà  llaa  GGoouuvveerrnnaannccee  dduu  SSeecctteeuurr  MMiinniieerr))  ;;  

  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  nnootteerr  qquuee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ccee  PPllaann  ddee  

TTrraavvaaiill  eett  BBuuddggeett  AAnnnnuueell,,  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ppeeuutt  ss’’aaddrreesssseerr  aauuxx  PPaarrtteennaaiirreess  TTeecchhnniiqquueess  

eett  FFiinnaanncciieerrss  bbii  eett  mmuullttiillaattéérraauuxx  eenn  lleeuurr  ddeemmaannddaanntt  ddeess  aappppuuiiss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess..  

  

IIIIII..  PPLLAANN  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  EETT  BBUUDDGGEETT  AANNNNUUEELL  22001188  ::      

  

LLee  PPllaann  ddee  TTrraavvaaiill  eett  llee  BBuuddggeett  AAnnnnuueell,,  pprréésseennttééss  ccii--ddeessssoouuss  eesstt  llee  rrééssuullttaatt  ddeess  ssééaanncceess  

ddee  ttrraavvaaiill  dduu  GGrroouuppee  MMuullttiippaarrttiittee  ((GGMMPP))..  

CCee  ffaaiissaanntt,,  lleess  nneeuuff  ((99))  aaxxeess  ssttrraattééggiiqquueess  iiddeennttiiffiiééss  ssoonntt  ddéécclliinnééss  eenn  9988  aaccttiivviittééss  aavveecc  

uunn  bbuuddggeett  ttoottaall  qquuii  ssee  cchhiiffffrree  àà  11  113355  228866  UUSSDD  ddoonntt  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  eesstt  aassssuurréé  ppaarr  

llee  GGrroouuppee  ddee  llaa  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee  àà  ttrraavveerrss  llee  PPAAGGSSEEMM,,  àà  hhaauutteeuurr  ddee  1155,,4422  %%,,  ssooiitt  

117755  003388  UUSSDD  ;;  eett  ll''EEttaatt  GGuuiinnééeenn  àà  hhaauutteeuurr  ddee    8844,,5588  %%  ddoonntt  4433,,5522  %%  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  

àà  rreecchheerrcchheerr..  CCee  qquuii  vveeuutt  ddiirree  qquu’’àà  ccee  jjoouurr  ll’’EEttaatt  GGuuiinnééeenn  ffiinnaannccee  àà  hhaauutteeuurr  ddee  

4411,,0099  %%..    

CCee  PPllaann  ddee  TTrraavvaaiill  eett  llee  BBuuddggeett  AAnnnnuueell  22001188  ssee  ddééccoommppoosseenntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

  

11..  AAmméélliioorreerr  llee  ccaaddrree  llééggaall  eett  rrèègglleemmeennttaaiirree  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddaannss  ll’’ooccttrrooii  ddeess  

ppeerrmmiiss,,  lliicceenncceess  eett  ccoonnttrraattss  ::  ((vvooiirr  ddééttaaiill  aauuxx  ppaaggeess  1166  àà  2211))  
  

CCeettttee  rruubbrriiqquuee  ddooiitt  rreennddrree  eeffffiiccaaccee  eett  eeffffiicciieennttee  llaa  ttrraannssppaarreennccee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  

pprrooccéédduurree  dd’’ooccttrrooii  ddeess  ppeerrmmiiss,,  lliicceenncceess  eett  ccoonnttrraattss  eett  pprrooccééddeerr  àà  uunnee  mmiissee  àà  jjoouurr  dduu  

ccaaddaassttrree  mmiinniieerr..  
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EEnn  pplluuss,,  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  PPrroopprriiééttéé  RRééeellllee  qquuii  ss’’aarrttiiccuullee  aauuttoouurr  ddee  llaa  ggoouuvveerrnnaannccee  

ddaannss  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  ttiittrreess  mmiinniieerrss  eesstt  uunnee  eexxiiggeennccee  aauu  ccœœuurr  ddee  ll’’IITTIIEE  eett  dduu  

GGoouuvveerrnneemmeenntt..  LL’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee  mmaaxxiimmiisseerr  llaa  ttrraannssppaarreennccee  eett  ddee  rréédduuiirree  

pprrooggrreessssiivveemmeenntt  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  NNoorrmmee  IITTIIEE  qquuii  eennccoouurraaggee  llaa  

ttrraannssppaarreennccee  ddeess  ccoonnttrraattss  eett  ddeess  lliicceenncceess  qquuii  ssoonntt  ddeess  ddééffiiss  àà  rreelleevveerr..  

  

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  lleevveerr  lleess  oobbssttaacclleess  dd’’oorrddrree  llééggaall  eett  rrèègglleemmeennttaaiirree  eesstt  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  uunn  

iimmppéérraattiiff  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’IITTIIEE  eenn  GGuuiinnééee  mmaaiiss  aauussssii  ppeerrmmeettttrraa  ddee  llaa  

ppéérreennnniisseerr..  

  

CCee  vvoolleett  eesstt  ccoommppoosséé  ddee  vviinnggtt  sseepptt  ((2277))  aaccttiivviittééss  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  113377  000000  UUSSDD  eett  

ssee  rrééssuummee  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

11..11  àà  11..55        SSuuiivvrree  llee  pprroocceessssuuss  ddee  mmooddeerrnniissaattiioonn  dduu  ccaaddaassttrree  mmiinniieerr        

                                  JJuussqquu’’àà  iiddeennttiiffiieerr  lleess  pprroopprriiééttaaiirreess  rrééeellss        ==    PPMM                  

  11..66  àà  11..2277    FFeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ssuurr  llaa  PPrroopprriiééttéé  RRééeellllee      ==    113377  000000  UUSSDD    

  

22..    SSuuiivvrree  llaa  pprroodduuccttiioonn  ::  ((vvooiirr  ddééttaaiill  àà  llaa  ppaaggee  2222))  
  

CCeettttee  ccoommppoossaannttee  ssee  ddééffiinniitt  ppaarr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  eeffffiiccaaccee  eett  ssééccuurriisséé  ppoouurr  

llaa  pprroossppeeccttiioonn  eett  llee  ssuuiivvii  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  dduu  sseecctteeuurr  eexxttrraaccttiiff  eenn  GGuuiinnééee..  
  

LL’’IITTIIEE  eexxiiggee  llaa  ddiivvuullggaattiioonn  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  lliiééeess  àà  ll’’eexxpplloorraattiioonn  eett  àà  llaa  pprroodduuccttiioonn,,  

ppeerrmmeettttaanntt  aauuxx  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ddee  ccoommpprreennddrree  llee  ppootteennttiieell  dduu  sseecctteeuurr  ((EExxiiggeennccee  33))..    
  

EEllllee  ccoommpprreenndd  ddeeuuxx  ((22))  aaccttiivviittééss  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  55  000000  UUSSDD  eett  qquuii  ssee  ddééccoommppoossee  

ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

  

22..11  àà  22..22    SSeennssiibbiilliisseerr  lleess  ssoouuss--ttrraaiittaannttss  ddiirreeccttss  eenn  vvuuee  ddee  lleeuurr    

PPaarrttiicciippaattiioonn  aaccttiivvee  aauu  pprroocceessssuuss  eett  ddiivvuullgguueerr  lleess  ddoonnnnééeess    

ddee  pprroodduuccttiioonn  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  ffiissccaall    yy  ccoommpprriiss  lleess  vvoolluummeess  

ddee  pprroodduuccttiioonn  ==        55  000000  UUSSDD  
  

33..      CCoolllleeccttee  ddeess  ttaaxxeess  eett  ddeess  rreeddeevvaanncceess  eenn  vvuuee  ddee  pprroodduuiirree  eett  ppuubblliieerr  lleess  

RRaappppoorrttss  ppoorrttaanntt  ssuurr  lleess  fflluuxx  ddeess  ppaaiieemmeennttss  eett  ddeess  rreevveennuuss  22001166  eett  

22001177  ::  ((vvooiirr  ddééttaaiill  aauuxx  ppaaggeess  2233  eett  2244))    

  

CCeettttee  rruubbrriiqquuee  ppoorrttee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ssuurr  llaa  ccoolllleeccttee  eett  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddeess  fflluuxx  ddeess  

ppaaiieemmeennttss  eeffffeeccttuuééss  ppaarr  lleess  ssoocciiééttééss  mmiinniièèrreess  eett  ddeess  fflluuxx  ddee  rreevveennuuss  ppeerrççuuss  ppaarr  lleess  

aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ppoouurr  lleess  eexxeerrcciicceess  22001166  eett  22001177..    

  

LLeess  aaccttiioonnss  rreeqquuiisseess  ppoouurr  cceellaa,,  ppoorrtteenntt  eennttrree  aauuttrreess  ssuurr  llee  rreeccrruutteemmeenntt  dd’’uunn  CCoonnssuullttaanntt  

NNaattiioonnaall  eett  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr  IInnddééppeennddaanntt  qquuii,,  aauurroonntt  eenn  cchhaarrggee  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunnee  

ééttuuddee  ddee  ccaaddrraaggee  eett  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  aatteelliieerr  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llee  rreemmpplliissssaaggee  ddeess  

ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  ddééccllaarraattiioonn  ddeevvaanntt  ss’’aacchheemmiinneerr  eenn  vvuuee  ddee  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunn  rraappppoorrtt  

ddééffiinniittiiff,,  eett  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ssaa  ppuubblliiccaattiioonn  ppaarr  llee  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee..  

  

LL’’aaccqquuiissiittiioonn  dd’’uunn  llooggiicciieell  ppaarr  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  qquuii  sseerrvviirraa  dd’’iinntteerrffaaccee  ppoouurr  uunnee  

bbaannqquuee  ddee  ddoonnnnééeess  eennttrree  lleess  sseerrvviicceess  ddee  rrééggiiee  ffiinnaanncciièèrree  ddee  ll’’EEttaatt  eett  lleess  ssoocciiééttééss  

mmiinniièèrreess..  
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EEllllee  ccoommppoorrttee  ddiixx  ((1100))  aaccttiivviittééss  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  225500  003388  UUSSDD  eett  ssee  rrééssuummee  

ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

33..11  àà  33..33  PPoouurrssuuiivvrree  ll’’aappppuuii  dduu  CCoonnssuullttaanntt  NNaattiioonnaall  ppoouurr  ll’’ééllaabboorraattiioonn  

                ddee  ll’’ééttuuddee  ddee  ccaaddrraaggee  22001166  eett  22001177    ==        3300  000000  UUSSDD  

33..44  àà  33..55  OOrrggaanniisseerr  ddeess  aatteelliieerrss  eett  ddeess  rrééuunniioonnss,,  eenn  vvuuee  ddee  pprroodduuiirree    

  eett  aaddoopptteerr  lleess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE  22001166  eett  22001177                    ==            99  000000  UUSSDD  

33..66..11  àà  33..66..22    FFiinnaalliisseerr  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddeess  RRaappppoorrttss  22001166  eett  22001177  ==    117755  003388  UUSSDD    

33..77    OOrrggaanniisseerr  lleess  ccéérréémmoonniieess  ddee  ppuubblliiccaattiioonn  ddeess  RRaappppoorrttss  22001166  àà  22001177  ==        1166  000000  UUSSDD  

33..88      TTrraadduuiirree  eett  iimmpprriimmeerr  llaa  ssyynntthhèèssee  ddeess  RRaappppoorrttss  22001166  àà  22001177  eenn  

                44  llaanngguueess  nnaattiioonnaalleess  ==        1155  000000  UUSSDD  

33..99  EEllaabboorreerr  eett  ppuubblliieerr  llee  rraappppoorrtt  aannnnuueell  dd’’aavvaanncceemmeenntt  22001177  ==            55  000000  UUSSDD  

33..1100  CCoonnssttiittuueerr  uunnee  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoonntteexxttuueelllleess  

  ssuurr  llee  sseecctteeuurr  mmiinniieerr        ==        PPMM                                                                                                  
      

44..      AAttttrriibbuuttiioonn  oouu  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  rreevveennuuss  ::  ((vvooiirr  ddééttaaiill  àà  llaa  ppaaggee  2255))  

LLee  bbuutt  ddee  cceettttee  ccoommppoossaannttee,,  eesstt  dd’’aassssuurreerr  uunn  mmeeiilllleeuurr  ssuuiivvii  ddee  llaa  ggeessttiioonn  eett  ddee  

ll’’aaffffeeccttaattiioonn  ddeess  rreevveennuuss  iissssuuss  ddeess  ssoocciiééttééss  mmiinniièèrreess..  LLee  GGrroouuppee  MMuullttiippaarrttiittee  eesstt  

eennccoouurraaggéé  àà  ppuubblliieerr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  rreevveennuuss,,  eenn  ccoonnttrriibbuuaanntt  àà  

aamméélliioorreerr  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  ppuubblliiqquuee  eett  àà  aalliimmeenntteerr  llee  ddéébbaatt..    
  

EEllllee  ccoommpprreenndd  ttrrooiiss  ((33))  aaccttiivviittééss  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  mmiiss  ppoouurr  mméémmooiirree  ::  
  

44..11  VVeeiilllleerr  àà  ll’’aaffffeeccttaattiioonn  eett  aauu  mmaaiinnttiieenn  ddeess  RReecceevveeuurrss    ==    PPMM  

44..22  FFoorrmmeerr  lleess  RReecceevveeuurrss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  ssuurr  llee  pprroocceessssuuss  IITTIIEE    

  aavveecc  llee  rreemmpplliissssaaggee  ddeess  ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  ddééccllaarraattiioonn  ==    PPMM  

44..33  SS’’aassssuurreerr  qquuee  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  pprréévvuueess  ddaannss  llee  ccooddee  mmiinniieerr  ssoonntt  

  AApppplliiqquuééeess  ==      PPMM  
  

55..  GGeessttiioonn  ddeess  ddééppeennsseess  ssoocciiaalleess  eett  ddee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  ::  

((vvooiirr  ddééttaaiill  àà  llaa  ppaaggee  2266))  

CCeettttee  rruubbrriiqquuee,,  vviissee  àà  aamméélliioorreerr  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ddééppeennsseess  ppuubblliiqquueess  ffaaccee  àà  llaa  vvoollaattiilliittéé  

ddeess  rreevveennuuss  iissssuuss  ddeess  IInndduussttrriieess  EExxttrraaccttiivveess  aaffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  dd’’éévvaalluueerr  ll’’iimmppaacctt  dduu  

sseecctteeuurr  eexxttrraaccttiiff  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee..  LLee  GGrroouuppee  MMuullttiippaarrttiittee  ddooiitt  ddiivvuullgguueerr,,  

lloorrssqquu’’eelllleess  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess,,  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddeess  IInndduussttrriieess  

EExxttrraaccttiivveess  àà  ll’’ééccoonnoommiiee  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  ffiissccaall  ccoouuvveerrtt  ppaarr  llee  RRaappppoorrtt  IITTIIEE..      
  

EEllllee  ccoommpprreenndd  qquuaattrree  ((44))  aaccttiivviittééss  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  mmiiss  ppoouurr  mméémmooiirree..  ::  

  

55..11  SS’’aassssuurreerr  qquuee  llaa  LLooii  ddee  FFiinnaanncceess    aa  pprriiss  eenn  cchhaarrggee  lleess  rreevveennuuss    

  mmiinniieerrss  ddaannss  vvoolleett  rreecceetttteess  eett  ddééppeennsseess  ==    PPMM  

55..22  SS’’aassssuurreerr  qquuee  llaa  CCoouurr  ddeess  CCoommpptteess  aa  cceerrttiiffiiéé  lleess  ccoommpptteess  ddee  ll’’EEttaatt  ==    PPMM  

55..33  SS’’aassssuurreerr  qquuee  lleess  rreevveennuuss  iissssuuss  ddeess  IIEE  ssoonntt  eeffffeeccttiivveemmeenntt  uuttiilliissééss  

  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  PPDDLL  ==    PPMM  

55..44  RReennffoorrcceerr  llee  ppaarrtteennaarriiaatt  ppuubblliicc  eett  pprriivvéé  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree    

  ddeess  pprroojjeettss  eett  pprrooggrraammmmeess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  

  mmiinniieerr    ==    PPMM  
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66..  MMaaiinntteenniirr  llee  ssttaattuutt  ddee  PPaayyss  CCoonnffoorrmmee  ::  ((vvooiirr  ddééttaaiill  àà  llaa  ppaaggee  2277))  
  

IIll  ccoonnvviieenntt  ddee  rraappppeelleerr  qquuee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddee  GGuuiinnééee  aa  ééttéé  ddééccllaarrééee  PPaayyss  CCoonnffoorrmmee,,  llee  

0022  JJuuiilllleett  22001144,,  lloorrss  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu  CC..AA  ddee  ll’’IITTIIEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  àà  MMeexxiiccoo..    

IIll  eesstt  iimmppoorrttaanntt  dd’’aattttiirreerr  ll’’aatttteennttiioonn  ddeess    aauuttoorriittééss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddee  GGuuiinnééee  

qquuee  llaa  pprroocchhaaiinnee  VVaalliiddaattiioonn  ddee  llaa  GGuuiinnééee  eesstt  pprréévvuuee  ppoouurr  llee  sseeccoonndd  sseemmeessttrree  

ddee  ll’’aannnnééee  22001188..  EElllleess  ddooiivveenntt  ttoouutt  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  cceettttee  

CCoonnffoorrmmiittéé  eenn  mmeettttaanntt  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  lleess  mmooyyeennss  

ffiinnaanncciieerrss,,  mmaattéérriieellss  eett  tteecchhnniiqquueess  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  pprréévvuueess  

ddaannss  ssoonn  PPTTBBAA..    

  

CCeettttee  rruubbrriiqquuee  ccoommppoorrttee  sseepptt  ((77))  aaccttiivviittééss  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  1155  000000  UUSSDD  eett  ssee  

rrééssuummee  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

66..77      OOrrggaanniisseerr  llaa  ccéérréémmoonniiee  ppoorrttaanntt  ssuurr  llaa  CCoonnffoorrmmiittéé  ddee  llaa  GGuuiinnééee  

  eenn  22001188  ==      1155  000000  UUSSDD  

    

77..    PPoouurrssuuiivvrree  eett  rreennffoorrcceerr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

eett  ddee  ddiisssséémmiinnaattiioonn  ddeess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE  ::  ((vvooiirr  ddééttaaiillss  aauuxx  ppaaggeess  2288  àà  3300))  

CCeettttee  ccoommppoossaannttee,,  qquuii  ss’’aarrttiiccuullee  ssuurr  llaa  ggoouuvveerrnnaannccee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  mmiinniièèrree  vviissee  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  àà  uunn  ddiiaalloogguuee  

ppeerrmmaanneenntt  rreellaattiiff  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  ggéénnéérrééeess  ppaarr  lleess  iinndduussttrriieess  eexxttrraaccttiivveess..  

LL’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee  mmaaxxiimmiisseerr  llaa  ttrraannssppaarreennccee  eett  ddee  rréédduuiirree  pprrooggrreessssiivveemmeenntt,,  jjuussqquu’’àà  

éélliimmiinnaattiioonn  ccoommppllèèttee,,  llee  cclliimmaatt  ddee  mmééffiiaannccee  eett  ddee  tteennssiioonn  ddaannss  lleess  zzoonneess  mmiinniièèrreess..  

LLee  GGrroouuppee  MMuullttiippaarrttiittee  ddooiitt  ss’’aassssuurreerr  qquuee  lleess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE  22001166  eett  22001177  ssoonntt  

ccoommpprrééhheennssiibblleess  eett  aacccceessssiibblleess  aauu  ggrraanndd  ppuubblliicc  eett  qquu’’iillss  ccoonnttrriibbuueenntt  aauu  ddéébbaatt  ppuubblliicc..  LLee  

ppuubblliicc  cciibbllee  ddeevvrraa  iinncclluurree  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt,,  lleess  IInnssttiittuuttiioonnss  RRééppuubblliiccaaiinneess,,  llaa  SSoocciiééttéé  

CCiivviillee,,  lleess  SSoocciiééttééss  MMiinniièèrreess  eett  lleess  MMééddiiaass..  

CCeettttee  rruubbrriiqquuee  ccoommppoorrttee  qquuiinnzzee  ((1155))  aaccttiivviittééss  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  334477  000000  UUSSDD    eett  ssee  

rrééssuummee  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

77..11    MMeettttrree  àà  jjoouurr  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn    ==        55  000000  UUSSDD  

77..22  PPllaaiiddooyyeerr  ppoouurr  aaccccrrooiittrree  ll’’aappppuuii  ppoolliittiiqquuee  eett  ffiinnaanncciieerr  nnéécceessssaaiirree    

  àà  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’IITTIIEE  ==      PPMM  

77..33  RRééaalliisseerr  lleess  mmiissssiioonnss  ddee  ddiisssséémmiinnaattiioonn  ddeess  RRaappppoorrttss  22001166  eett  22001177    ==  221100  000000  UUSSDD  

77..44  PPrréésseenntteerr  lleess  rraappppoorrttss  22001166  eett  22001177  àà  llaa  mmaaiissoonn  ddee  pprreessssee    ==        11  000000  UUSSDD  

77..55  PPrréésseenntteerr  lleess  rraappppoorrttss  22001166  eett  22001177  ddaannss  66  UUnniivveerrssiittééss  ==        44  000000  UUSSDD  

77..66  PPuubblliieerr  lleess  rraappppoorrttss  ddee  ssyynntthhèèssee  ddaannss  ttrrooiiss  ((33))  jjoouurrnnaauuxx    ==        99  000000  UUSSDD  

77..77  àà  77..1122    IInnsseerrttiioonn  ddeess  mmeessssaaggeess  eett  ssppoottss  ppuubblliicciittaaiirreess,,  ccoonncceeppttiioonn  

  eett    iimmpprreessssiioonn  ddeess    aaggeennddaass  eett  ccaalleennddrriieerrss,,  aavviiss  àà  mmaanniiffeessttaattiioonn  

  dd’’iinnttéérrêêtt  ddaannss  lleess  jjoouurrnnaauuxx,,  aaffffiicchhaaggee  ddeess  ppaannnneeaauuxx  ppuubblliicciittaaiirreess,,  

  ccoonncceeppttiioonn    eett    iimmpprreessssiioonn  ddeess  ddéépplliiaannttss,,  tteeee--sshhiirrtt,,  ccaassqquueetttteess  eett  

  kkaakkéémmoonnooss,,  aabboonnnneemmeenntt,,  rreepprrooggrraapphhiiee,,  ddooccuummeennttaattiioonnss  eett  rreevvuueess    ==        8888  000000  UUSSDD  

77..1133  OOrrggaanniisseerr  ddeess  éémmiissssiioonnss  eett  rreeppoorrttaaggeess  àà  llaa  RRaaddiioo  eett  TTVV  ==          1155  000000  UUSSDD    

77..1144  PPrroodduuiirree  eett  rrééaalliisseerr  uunn  ffiillmm  ddooccuummeennttaaiirree  ssuurr  ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  ==    1155  000000  UUSSDD  

77..1155  VVeeiilllleerr  àà  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  ffeemmmmeess  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  IITTIIEE  ==    PPMM  
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88..    RReennffoorrcceerr  lleess  ccaappaacciittééss  ddeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ssuurr  llee  pprroocceessssuuss  IITTIIEE  ::          

          ((VVooiirr  ddééttaaiillss  aauuxx  ppaaggeess  3311  eett  3322))  

    

LLee  ffaaiibbllee  nniivveeaauu  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  dduu  ppuubblliicc  gguuiinnééeenn  ssuurr  ll’’IITTIIEE,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  sseerrvviicceess  ddee  

ll’’EEttaatt  eett  lleess  IInnssttiittuuttiioonnss  RRééppuubblliiccaaiinneess  ccoonnssttiittuuee  uunnee  ffoorrttee  ccoonnttrraaiinnttee  àà  lleevveerr,,  ccee  qquuii  

jjuussttiiffiiee  lleess  vvoolleettss  ccii--aapprrèèss  ddoonntt  llee  ccooûûtt  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ppoouurr  cceettttee  rruubbrriiqquuee  qquuii  ccoommppoorrttee  

hhuuiitt  ((88))  aaccttiivviittééss  ssee  cchhiiffffrree  àà  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  5588  000000  UUSSDD  ::  

88..11    OOrrggaanniisseerr  uunn  aatteelliieerr  ssuurr  llee  pprroocceessssuuss  IITTIIEE  eett  sseennssiibbiilliisseerr  lleess  

  mmeemmbbrreess  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  ==            88  000000  UUSSDD  

88..22    OOrrggaanniisseerr  uunn  aatteelliieerr  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  aavveecc  lleess  nnoouuvveelllleess    

  eennttrreepprriisseess  ssuurr  llee  pprroocceessssuuss  IITTIIEE  ==    PPMM  

88..33  àà  88..77    IIddeennttiiffiieerr,,  ééllaabboorreerr,,  mmeettttrree  àà  jjoouurr  uunn  ppllaann  ddee  ffoorrmmaattiioonn  

  eett  rrééaalliisseerr  lleess  vvooyyaaggeess  dd’’ééttuuddeess  eett  lleess  mmiissssiioonnss  eexxttéérriieeuurreess    ==          5500  000000  UUSSDD  

88..88  DDiivvuullgguueerr  lleess  rraappppoorrttss  IITTIIEE  ppaarr  llaa  SSoocciiééttéé  CCiivviillee                                              ==          PPMM  

  

99..    FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  oorrggaanneess  ddee  ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  ((ccoonnssoolliiddeerr,,  rreennffoorrcceerr  eett  

ppéérreennnniisseerr))  ::  ((VVooiirr  ddééttaaiillss  aauuxx  ppaaggeess  3333  àà  3366))    

  

CCeettttee  rruubbrriiqquuee  ddeevviieenntt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  iimmppoorrttaannttee  qquuee  llaa  NNoorrmmee  IITTIIEE  ss’’eesstt  mmaaiinntteennaanntt  

ééllaarrggiiee  ppoouurr  ccoouuvvrriirr  eennccoorree  pplluuss  ddee  ddoommaaiinneess  ddee  llaa  CChhaaîînnee  ddee  VVaalleeuurrss..  AAvveecc  cceettttee  

EExxiiggeennccee  qquuee  lleess  OOrrggaanneess  NNaattiioonnaauuxx  ddee  ll’’IITTIIEE  ddeevvrroonntt  vveeiilllleerr  àà  aassssuurreerr  llaa  ppuubblliiccaattiioonn,,  

nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ddeess  ppaaiieemmeennttss  eeffffeeccttuuééss  ppaarr  lleess  eennttrreepprriisseess  mmiinniièèrreess  oouu  ddeess  rreessssoouurrcceess  

ppeerrççuueess  ppaarr  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt,,  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  aauuxx  ttrraannssffeerrttss  ddeess  rreevveennuuss  iissssuuss  ddee  

ll’’eexxttrraaccttiioonn  mmiinniièèrree  vveerrss  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess..  

  

PPrroommuullgguueerr  uunnee  LLooii  IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  eett  aassssuurreerr  ssoonn  ffiinnaanncceemmeenntt..    

  

LL’’IITTIIEE  ddooiitt  êêttrree  ppeerrççuuee  ccoommmmee  uunn  pprroocceessssuuss  ppeerrmmaanneenntt  eett  nnoonn  uunn  éévvèènneemmeenntt  ddoonntt  llee  

bbuutt  eesstt  uunnee  mmeeiilllleeuurree  ggoouuvveerrnnaannccee  ppoorrttééee  ssuurr  llaa  ttrraannssppaarreennccee  aaccccrruuee..  PPoouurr  aassssuurreerr  llee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ccoorrrreecctt  eett  rréégguulliieerr  ddee  ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE,,  lleess  aaccttiivviittééss  iinnssccrriitteess  ddaannss  cceettttee  

rruubbrriiqquuee  aauu  nnoommbbrree  ddee  vviinnggtt--ddeeuuxx  ((2222))  ssoonntt  rrééssuummééeess  eenn  88  ppooiinnttss  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee        

332233  224488  UUSSDD  ::  

99..11  RRéévviisseerr  llee  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  eett  llee  ppuubblliieerr                      ==    44  000000  UUSSDD  

99..22  àà  99..55  VVeeiilllleerr    aauu  rreessppeecctt  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  AAcctteess  ((DDééccrreettss,,  AArrrrêêttééss,,))    

  mmeenneerr  llee  ppllaaiiddooyyeerr  aauupprrèèss  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt,,  ddeess  PPTTFF,,  ddeess    

  ssoocciiééttééss  mmiinniièèrreess  ppoouurr  lleeuurr  ccoonnttrriibbuuttiioonn  vvoolloonnttaaiirree  aauu    

  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  pprroocceessssuuss  IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  eett  aaccccéélléérreerr  llee  rreettoouurr    

  dduu  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  ddaannss  sseess  llooccaauuxx    ==          33  550000  UUSSDD  

99..66  àà  99..88  EEnnvviissaaggeerr  uunn  aannccrraaggee  llééggiissllaattiiff,,  ééllaabboorreerr,,  ddiissccuutteerr  eett  aaddoopptteerr  

  uunn  pprroojjeett  ddee  tteexxttee  ffiixxaanntt  uunn  pprrééllèèvveemmeenntt  ddee  00,,4455%%  ddeess  rreecceetttteess    

  ffiissccaalleess  mmiinniièèrreess  ppoouurr  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  eett  ffaaiirree    

  llee  ppllaaiiddooyyeerr  aauupprrèèss  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  eenn  vvuuee  ddee    

  ll’’aaddooppttiioonn  dduu  pprroojjeett  ddee  tteexxttee  ssuurr  llaa  LLooii  IITTIIEE..    ==          55  000000  UUSSDD  

99..99  àà  99..1111  OOrrggaanniisseerr  llaa  tteennuuee  ddeess  rrééuunniioonnss  oorrddiinnaaiirreess  eett  eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess    

                dduu  CCoonnsseeiill  ddee  SSuuppeerrvviissiioonn,,  dduu  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  eett  ddeess    

  ccoommmmiissssiioonnss  ooppéérraattiioonnnneelllleess      ==    2200  000000  UUSSDD  
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99..1122  PPuubblliieerr  ddaannss  lleess  jjoouurrnnaauuxx  eett  ssuurr  llee  ssiittee  wweebb  llee  PPTTBBAA  22001188            ==        77  000000  UUSSDD  

99..1133  àà  99..1144  MMoobbiilliisseerr  lleess  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  eett  eennvvooyyeerr  lleess      

  ccoouurrrriieerrss  aauuxx  PPaarrtteennaaiirreess  TTeecchhnniiqquueess  eett  FFiinnaanncciieerrss  ppoouurr    

  ssoolllliicciitteerr  lleeuurrss  aappppuuiiss    ==    PPMM  

99..1155  àà  99..1166  AAccqquuéérriirr  lleess  bbiieennss  ((iinnvveessttiisssseemmeennttss))    ==        8855  000000  UUSSDD  

99..1177  HHéébbeerrggeerr,,  ffoorrmmeerr  eett  mmeettttrree  àà  jjoouurr  llee  ssiittee  wweebb  iittiiee--gguuiinneeee..oorrgg  ==        1155  000000  UUSSDD  

99..1188  àà  99..2200  AAppppuuyyeerr  eett  aamméélliioorreerr  llaa  ggeessttiioonn  ==        4444  997755  UUSSDD  

99..2211  CCoonnttrriibbuueerr  aauu  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  SSeeccrrééttaarriiaatt  IInntteerrnnaattiioonnaall  IITTIIEE  ==        1100  000000  UUSSDD    

99..2222  AAssssuurreerr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt    **((vvooiirr  ddééttaaiill  ppaaggee  99))..  ==    112288  777733  UUSSDD  

  

LL’’oobblliiggaattiioonn  ddeess  oorrggaanneess  nnaattiioonnaauuxx  ddee  ll’’IITTIIEE  eesstt  ddee  rreeccuueeiilllliirr  eett  ffoouurrnniirr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

ccrruucciiaalleess  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ss’’aassssuurreerr  qquuee  lleess  rreecceetttteess  pprroovveennaanntt  ddeess  iinndduussttrriieess  eexxttrraaccttiivveess  

aatttteeiiggnneenntt  lleeuurr  ddeessttiinnaattiioonn  eett  ssoonntt  uuttiilliissééeess  jjuuddiicciieeuusseemmeenntt  eett  nnee  ppeeuutt  rrééssuulltteerr  qquuee  dd’’uunnee  

ccaappaacciittéé  ddee  ggeessttiioonn  aassssiissee  ssuurr  ddeess  mmooyyeennss  aaddééqquuaattss..  

  

LLee  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  ddee  ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  eesstt  ddééppoouurrvvuu  ddee  ttoouutt  mmooyyeenn  ddee  ddééppllaacceemmeenntt..  

CCeeppeennddaanntt,,  iill  aa  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’eeffffeeccttuueerr  ddeess  mmiissssiioonnss  ddaannss  lleess  77  RRééggiioonnss  MMiinniièèrreess  ddee  llaa  

GGuuiinnééee  ttaanntt  dduu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ddee  llaa  ddiisssséémmiinnaattiioonn  ddeess  ddiifffféérreennttss  RRaappppoorrttss  qquuee  dduu  ssuuiivvii  

ddeess  ddiifffféérreennttss  ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  ddééccllaarraattiioonn  eett  ddee  pprroodduuccttiioonn..  

  

SSuurr  ccee,,  ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  ddooiitt  aamméélliioorreerr  eett  rreennffoorrcceerr  ssoonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  sseess  aauuttrreess  

aaccttiivviittééss  eenn  llee  ppoouurrvvooyyaanntt  ddeess  mmooyyeennss  aaddééqquuaattss,,  ccoonnddiittiioonn  iinnddiissppeennssaabbllee  aauu  ssuuccccèèss  ddee  

ssoonn  ttrraavvaaiill..    

  

AA  ccee  ttiittrree,,  nnoouuss  ssoolllliicciittoonnss  aauupprrèèss  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  eett  ddeess  PPaarrtteennaaiirreess  TTeecchhnniiqquueess  eett  

FFiinnaanncciieerrss    llaa  ccoouuvveerrttuurree  dduu  ggaapp  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  449933  774422  

UUSSDD,,  ssooiitt  4433,,4499  %%  dduu  ccooûûtt  ttoottaall  dduu  bbuuddggeett  aannnnuueell..    

  

CCoonnaakkrryy,,  llee  1155  JJaannvviieerr  22001188  
  

  

LLee  CCoonnssuullttaanntt  CCoommppttaabbllee  eett  FFiinnaanncciieerr                                    LLee    SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff  
  

  

  

  

                      SSéékkoouu  AAmmaaddoouu    DDRRAAMMEE                                    MMaammaaddoouu    DDIIAABBYY  

  

  

  

VVuu  eett  aapppprroouuvvéé  

LLee  PPrrééssiiddeenntt  dduu  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  
  

  

  

  

SSaaaaddoouu  NNIIMMAAGGAA  
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AANNNNEEXXEE  

  

DDééttaaiill  ddeess  ddééppeennsseess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  

  

NN°°  LLiibbeellllééss  
MMoonnttaanntt  pprréévviissiioonnnneell  MMoonnttaanntt  LLooii  ddee  

  FFiinnaanncceess  22001188  
EEccaarrtt  àà    

rreecchheerrcchheerr  
OObbsseerrvvaattiioonn  

UUSSDD  EEqquuiivvaalleenntt  GGNNFF  

11  
SSaallaaiirreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  ccoonnttrraaccttuueell  dduu  

SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  
1155  000000  113355  775500  000000  112211  668800  000000  1144  007700  000000  

AAuuggmmeennttaattiioonn  àà  pprréévvooiirr  

eenn  22001188  

22  
PPrriimmeess  dd’’eennccoouurraaggeemmeenntt  ddeess  ccaaddrreess  dduu  

SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  
88  661199  7788  000011  995500  7788  000000  000000  11  995500  

  

33  PPrréé  iimmpprriimmééss  11  000000  99  005500  000000  66  000000  000000  33  005500  000000    

44  DDooccuummeennttaattiioonn    11  550000  1133  557755  000000  99  000000  000000  44  557755  000000    

55  FFoouurrnniittuurreess  eett  ppeettiittss  mmaattéérriieellss  ddee  bbuurreeaauu  11  000000  99  005500  000000  99  005500  000000  00    

66  FFoouurrnniittuurreess  ddee  bbuurreeaauu  eett  iinnffoorrmmaattiiqquueess  1155  000000  113355  775500  000000  8811  000000  000000  5544  775500  000000    

77  CCaarrbbuurraanntt  eett  lluubbrriiffiiaanntt  4488  000000  443344  440000  000000  333366  000000  000000  9988  440000  000000    

88  AAuuttrreess  pprroodduuiittss  eett  ffoouurrnniittuurreess  11  665544  1144  996688  770000  77  004488  220000  77  992200  550000    

99  
MMaaiinntteennaannccee,,  eennttrreettiieennss  eett  rrééppaarraattiioonnss  ddeess  

iimmmmoobbiilliissaattiioonnss  
1188  000000  116622  990000  000000  7788  440000  000000  8844  550000  000000  

  

1100  FFrraaiiss  ddee  ttéélléépphhoonnee  eett  IInntteerrnneett  77  000000  6633  335500  000000  4488  220000  000000  1155  115500  000000    

1111  MMiissssiioonnss  eett  rréécceeppttiioonnss  22  000000  1188  110000  000000  1155  110000  000000  33  000000  000000    

1122  AAuuttrreess  pprreessttaattiioonnss  ((nneettttooyyaaggee  ddeess  bbuurreeaauuxx))  22  000000  1188  110000  000000  1122  110000  000000  66  000000  000000    

1144  PPhhoottooccooppiieess  eett  rreelliiuurreess  ddeess  ddooccuummeennttss  88  000000  7722  440000  000000  3355  225500  000000  3377  115500  000000    

  TTOOTTAALL  ::  …………………………………………………………………………....  112288  777733  11  116655  339955  665500  883366  882288  220000  332288  556677  445500  EEqq..  UUSSDD  ==  3366  330066  

          TTaauuxx  ::  11  UUSSDD    ==    99  005500  GGNNFF
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PPLLAANN  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  EETT  BBUUDDGGEETT  AANNNNUUEELL  22001188  
  

TTAABBLLEEAAUU  RREECCAAPPIITTUULLAATTIIFF  DDUU  PPLLAANN  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  EETT  BBUUDDGGEETT  AANNNNUUEELL  ((PPTTBBAA))  PPAARR  BBAAIILLLLEEUURR  DDEE  FFOONNDDSS  

((EEXXPPRRIIMMEE  EENN  UUSSDD))  
  

II..  FFIINNAANNCCEEMMEENNTTSS  AACCQQUUIISS    

  

NN°°  CCOOMMPPOOSSAANNTTEESS//AAXXEESS  SSTTRRAATTEEGGIIQQUUEESS  IIDDAA  BBAADD  //  FFAADD  
BBNNDD  //  EETTAATT  

GGUUIINNEEEENN  
TTOOTTAALL  

%%  PPAARR  

AACCTTIIVVIITTEE  

11  
AAmméélliioorreerr  llee  ccaaddrree  llééggaall  eett  rrèègglleemmeennttaaiirree  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddaannss  ll’’ooccttrrooii  ddeess  ppeerrmmiiss,,  

lliicceenncceess  eett  ccoonnttrraattss..  
00  00  9955    000000  9955  000000  %%  

  
11..11  àà  11..77    OOrrggaanniisseerr  uunn  aatteelliieerr  rreeggrroouuppaanntt  lleess  IInnssttiittuuttiioonnss  RRééppuubblliiccaaiinneess  eett  llee  GGMMPP  ssuurr  llaa  

pprroopprriiééttéé  rrééeellllee  eenn  vvuuee  ddee  ttrroouuvveerr  uunnee  ssoolluuttiioonn  àà  uunn  éévveennttuueell  oobbssttaaccllee..    
00  00  1100  000000  1100  000000    

  
11..88  àà  11..1122    FFiinnaalliisseerr  llee  ttrraavvaaiill  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  AAdd--hhoocc  cchhaarrggééee  dd’’ééllaabboorreerr  uunn  pprroojjeett  ddee  llooii  ssuurr  

llaa  ddiivvuullggaattiioonn  ddee  llaa  pprroopprriiééttéé  rrééeellllee..  
00  00  1100  000000  1100  000000    

  
11..1166  àà  11..1177    DDiivvuullgguueerr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llaa  PPRR  àà  ttrraavveerrss  lleess  ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  ddééccllaarraattiioonn  eett  

ffaaiirree  iinncclluurree  lleess  eexxiiggeenncceess  ddee  ll’’IITTIIEE  rreellaattiivveess  àà  llaa  ddiivvuullggaattiioonn..    
00  00  7755  000000  7755  000000    

33  PPrroodduuiirree  eett  ppuubblliieerr  lleess  rraappppoorrttss  ppoorrttaanntt  ssuurr  llaa  ccoolllleeccttee  eett  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn..  117755  003388  00  6600  000000  223355  003388  %%  

  33..33    PPoouurrssuuiivvrree  ll’’aappppuuii  dduu  CCoonnssuullttaanntt  NNaattiioonnaall  ppoouurr  ll’’ééttuuddee  ddee  ccaaddrraaggee  eexxeerrcciiccee  22001177..  00  00  3300  000000  3300  000000    

  33..44    OOrrggaanniisseerr  ddeess  aatteelliieerrss    ddee  ffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llee  rreemmpplliissssaaggee  ddeess  ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  ddééccllaarraattiioonn..  00  00  66  000000  66  000000    

  33..55    OOrrggaanniisseerr  ddeess  rrééuunniioonnss  eenn  vvuuee  ddee  ll’’aannaallyyssee  eett  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ddeess  rraappppoorrttss  22001166  eett  22001177..  00  00  33  000000  33  000000    

  33..66    PPrroodduuiirree  eett  aaddoopptteerr  lleess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE  22001166  eett  22001177  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr  IInnddééppeennddaanntt..  117755  003388  00  00  117755  003388    

  33..77..11  eett  33..77..22    OOrrggaanniisseerr  lleess  ccéérréémmoonniieess  ddee  ppuubblliiccaattiioonn  ddeess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE  22001166  eett  22001177..  00  00  1166  000000  1166  000000    

  33..99    EEllaabboorreerr  eett  ppuubblliieerr  llee  rraappppoorrtt  dd’’aavvaanncceemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  IITTIIEE  22001177..  00  00  55  000000  55  000000    

44  SSuuiivvrree  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  rreevveennuuss..  00  00  00  PPMM    

  VVooiirr  ddééttaaiill  àà  llaa  ppaaggee  2266..  00  00  00  PPMM    

55  SSuuiivvrree  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ddééppeennsseess  eett  ddee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee..  00  00  00  PPMM    

  VVooiirr  ddééttaaiill  àà  llaa  ppaaggee  2277..  00  00  00  PPMM    

77  PPoouurrssuuiivvrree  eett  rreennffoorrcceerr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  00  00  112277  000000  112277  000000  %%  

  77..11    MMeettttrree  àà  jjoouurr  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..    00  00  55  000000  55  000000    

  
77..22    PPllaaiiddooyyeerr  ppoouurr  aaccccrrooîîttrree  ll’’aappppuuii  ppoolliittiiqquuee  eett  ffiinnaanncciieerr  nnéécceessssaaiirree  àà  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddee  llaa  mmiissee  

eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’IITTIIEE..  
00  00  00  PPMM    
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NN°°  CCOOMMPPOOSSAANNTTEESS//AAXXEESS  SSTTRRAATTEEGGIIQQUUEESS  IIDDAA  BBAADD  //  FFAADD  
BBNNDD  //  EETTAATT  

GGUUIINNEEEENN  
TTOOTTAALL  

%%  PPAARR  

AACCTTIIVVIITTEE  

  
77..33    RRééaalliisseerr  lleess  mmiissssiioonnss  ddee  ddiisssséémmiinnaattiioonn    ddeess  rraappppoorrttss  22001166  &&  22001177  ddaannss  lleess  zzoonneess  mmiinniièèrreess  

iinncclluusseess  ddaannss  ll’’IITTIIEE..    00  00  8800  000000  8800  000000    

  77..44  àà  77..55    PPrréésseenntteerr  lleess  RRaappppoorrttss  àà  llaa  MMaaiissoonn  ddee  PPrreessssee  eett  ddaannss  lleess  UUnniivveerrssiittééss..  00  00  55  000000  55  000000    

  77..66    PPuubblliieerr  lleess  RRaappppoorrttss  ddee  ssyynntthhèèssee  ddaannss  ttrrooiiss  ((0033))  jjoouurrnnaauuxx  ddee  llaa  ppllaaccee..  00  00  99  000000  99  000000    

  77..77    IInnsséérreerr  lleess  mmeessssaaggeess  eett  lleess  ssppoottss  ppuubblliicciittaaiirreess  ssuurr  ll’’IITTIIEE  aauu  nniivveeaauu  ddeess  RRaaddiiooss  eett  TTVV..    00  00  1155  000000  1155  000000    

  77..88    CCoonncceeppttiioonn  eett  iimmpprreessssiioonn  ddeess  aaggeennddaass  eett  ddeess  ccaalleennddrriieerrss  IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  22001199..  00  00  1100  000000  1100  000000    

  77..99    IInnsséérreerr  lleess  aavviiss  àà  mmaanniiffeessttaattiioonn  dd’’iinnttéérrêêttss  ddaannss  lleess  jjoouurrnnaauuxx..    00  00  11  000000  11  000000    

  77..1122    IInnffoorrmmaattiioonnss,,  aabboonnnneemmeennttss,,  ddooccuummeennttaattiioonnss  eett  rreevvuueess..  00  00  22  000000  22  000000    

88  RReennffoorrcceerr  lleess  ccaappaacciittééss  ddeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  dduu  pprroocceessssuuss  IITTIIEE  00  00  3355  000000  3355  000000    %%  

  
88..33  àà  88..77    IIddeennttiiffiieerr,,  ééllaabboorreerr,,  eett  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  llee  ppllaann  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  vvooyyaaggeess  dd’’ééttuuddeess,,  

ccoonnfféérreenncceess,,  mmiissssiioonnss  àà  ll’’ééttrraannggeerr  eett  ppaarrttaaggee  dd’’eexxppéérriieenncceess..  
00  00  3355  000000  3355  000000    

  88..1133  DDiivvuullgguueerr  lleess  rraappppoorrttss  IITTIIEE  ppaarr  lleess  OOrrggaanniissaattiioonnss  ddee  llaa  SSoocciiééttéé  CCiivviillee..  00  00  00  PPMM    

99  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  OOrrggaanneess  IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  ((CCoonnssoolliiddeerr  eett  rreennffoorrcceerr  llee  pprroocceessssuuss))..  00  00  114499  550066  114499  550066  %%  

  99..11    RRéévviisseerr  llee  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  dduu  GGrroouuppee  MMuullttiippaarrttiittee  eett  llee  ppuubblliieerr      00  00  44  000000  44  000000    

  99..99    OOrrggaanniisseerr  llaa  tteennuuee  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  oorrddiinnaaiirree  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  SSuuppeerrvviissiioonn..    00  00  22  000000  22  000000    

  99..1100    OOrrggaanniisseerr  eett  tteenniirr  lleess  rrééuunniioonnss  dduu  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  ((GGMMPP))  aauu  nnoommbbrree  ddee  0099  sseessssiioonnss..  00  00  1166  000000  1166  000000    

  99..1111    OOrrggaanniisseerr  llaa  tteennuuee  ddeess  rrééuunniioonnss  ddeess  ccoommmmiissssiioonnss  ooppéérraattiioonnnneelllleess  ((1122))..  00  00  22  000000  22  000000    

  99..1122    PPuubblliieerr  ddaannss  lleess  JJoouurrnnaauuxx  eett  ssuurr  llee  SSiittee  WWeebb  llee  PPTTBBAA  22001188    00  00  77  000000  77  000000    

  99..1133  àà  99..1144    MMoobbiilliisseerr  lleess  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  eett  eennvvooyyeerr  lleess  ccoouurrrriieerrss  aauuxx  PPTTFF..  00  00  00  PPMM    

  99..1188  àà  99..1199    AAppppuuyyeerr  eett  aamméélliioorreerr  llaa  ggeessttiioonn..  00  00  2266  003399  2266  003399    

  99..2233    FFoonnccttiioonnnneemmeenntt..  00  00  9922  446677  9922  446677    

  TTOOTTAALL  GGEENNEERRAALL  ::  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  117755  003388  00  446666  550066  664411  554444  %%  

  PPoouurrcceennttaaggee  ppaarr  bbaaiilllleeuurr  ::  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  2277,,2288  %%  00  %%        7722,,7722  %%  110000  %%    

  

CCoonnaakkrryy,,  llee  1155  JJaannvviieerr  22001188  
  

LLee  PPrrééssiiddeenntt  dduu  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  

  

  
SSaaaaddoouu  NNIIMMAAGGAA 
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IIII..  TTAABBLLEEAAUU  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  PPOOUURR  LLEESSQQUUEELLLLEESS    LLEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  EESSTT  AA  RREECCHHEERRCCHHEERR  

  
  

AAxxeess  AAccttiivviittééss  MMoonnttaanntt  UUSSDD  OObbsseerrvvaattiioonnss  

11  CCaaddrree  llééggaall  eett  rréégglleemmeennttaaiirree  ddeess  ccoonnttrraattss  4422  000000  

  
  

PPrroopprriiééttéé  rrééeellllee  ::  AAppppuuii  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  

rroouuttee..    
00  

11..1133    OOrrggaanniisseerr  uunn  aatteelliieerr  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ssuurr  llaa  pprroopprriiééttéé  

rrééeellllee  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  ppoolliittiiqquueemmeenntt  eexxppoossééeess..    
1155  000000    

11..1155    PPuubblliieerr  llee  rreeggiissttrree  ddeess  pprroopprriiééttaaiirreess  rrééeellss  ddeess  IIEE..    1100  000000  

11..1188  àà  11..1199    OOrrggaanniisseerr  uunnee  rreennccoonnttrree  dd’’éécchhaannggeess  eennttrree  llee  

GGMMPP  eett  llee  CCPPDDMM  eenn  vvuuee  ddee  ffaammiilliiaarriisseerr  aavveecc  lleess  ffoorrmmuullaaiirreess..    
22  000000  

11..2200  àà  11..2211  PPuubblliieerr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  aannnnuueelllleemmeenntt  ddaannss  lleess  

RRaappppoorrttss  IITTIIEE,,  ddaannss  lleess  JJoouurrnnaauuxx  eett  ssuurr  lleess  SSiitteess  WWeebb  ddee  

ll’’IITTIIEE  eett  dduu  MMMMGG  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llaa  pprroopprriiééttéé  rrééeellllee..  
55  000000  

11..2222  àà  11..2277    OOrrggaanniisseerr  ddeess  aatteelliieerrss  ddee  ssuuiivvii--éévvaalluuaattiioonn  ssuurr  llaa  

pprroopprriiééttéé  rrééeellllee  eett  vvuullggaarriisseerr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ppeerrttiinneenntteess  ddeess  

LLooiiss..        
1100  000000  

22  SSuuiivvrree  llaa  pprroodduuccttiioonn  55  000000  

  
  

22..11    SSeennssiibbiilliisseerr  lleess  ssoouuss--ttrraaiittaannttss  ddiirreeccttss  eenn  vvuuee  ddee  lleeuurr  

ppaarrttiicciippaattiioonn  aaccttiivvee  aauu  pprroocceessssuuss  IITTIIEE..  
55  000000  

33  CCoolllleeccttee  ddeess  ttaaxxeess  ((pprroodduuiirree  eett  ppuubblliieerr  lleess  rraappppoorrttss))..    1155  000000    

  
33..88    TTrraadduuiirree  eett  iimmpprriimmeerr  llaa  ssyynntthhèèssee  ddeess  RRaappppoorrttss  22001166  eett  

22001177  eenn  44  llaanngguueess  nnaattiioonnaalleess  
1155  000000    

  
33..1100  CCoonnssttiittuueerr  uunnee  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

ccoonntteexxttuueelllleess  ssuurr  llee  sseecctteeuurr  mmiinniieerr..  
PPMM    

44  AAttttrriibbuuttiioonn  oouu  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  rreevveennuuss  00    

  
44..22    FFoorrmmeerr  lleess  RReecceevveeuurrss  CCoommmmuunnaauuttaaiirreess  ssuurr  llee  pprroocceessssuuss  

IITTIIEE  aavveecc  llee  rreemmpplliissssaaggee  ddeess  ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  ddééccllaarraattiioonn..    
PPMM    

55  GGeessttiioonn  ddeess  ddééppeennsseess    00    

  
55..11    SS’’aassssuurreerr  qquuee  llaa  LLooii  ddeess  FFiinnaanncceess  aa  pprriiss  eenn  cchhaarrggee  lleess  

rreevveennuuss  mmiinniieerrss  ddaannss  llee  vvoolleett  rreecceetttteess  eett  ddééppeennsseess..  
PPMM    

  
55..22    SS’’aassssuurreerr  qquuee  llaa  CCoouurr  ddeess  CCoommpptteess  aa  cceerrttiiffiiéé  lleess  ccoommpptteess  

ddee  ll’’EEttaatt  ((rrééggiiee  ffiinnaanncciièèrree))..  
PPMM    

  
55..33    SS’’aassssuurreerr  qquuee  lleess  rreevveennuuss  iissssuuss  ddeess  IIEE  ssoonntt  

eeffffeeccttiivveemmeenntt  uuttiilliissééss  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  PPDDLL..  
PPMM    

66  MMaaiinntteenniirr  llee  ssttaattuutt  ddee  PPaayyss  CCoonnffoorrmmee    1155  000000    

  
66..77    OOrrggaanniisseerr  uunnee  ccéérréémmoonniiee  ssuurr  llee  pprroocceessssuuss  IITTIIEE  ppoorrttaanntt  

ssuurr  llaa  CCoonnffoorrmmiittéé  ddee  llaa  GGuuiinnééee  eenn  22001188..  
1155  000000    

77  
PPoouurrssuuiivvrree  eett  rreennffoorrcceerr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  

ssttrraattééggiiee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  
222200  000000    

  
77..33    RRééaalliisseerr  lleess  mmiissssiioonnss  ddee  ddiisssséémmiinnaattiioonn  ddeess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE  

22001166  eett  22001177  ddaannss  lleess  zzoonneess  mmiinniièèrreess  pprréévvuueess  aauuxx  mmooiiss  ddee  

MMaaii  eett    DDéécceemmbbrree  22001188..    
113300  000000    

  
77..1100    AAuuggmmeenntteerr  eett  rreennoouuvveelleerr  llee  nnoommbbrree  ddeess  ppaannnneeaauuxx  

ppuubblliicciittaaiirreess..  
3300  000000    
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CCoonnaakkrryy,,  llee  1155  JJaannvviieerr  22001188  

  

  

  

LLee  CCoonnssuullttaanntt  CCoommppttaabbllee  eett  FFiinnaanncciieerr                                LLee  SSeeccrrééttaaiirree  EExxééccuuttiiff                              LLee    PPrrééssiiddeenntt  --  CCPP              

  

  

  

  

  

                        SSéékkoouu  AAmmaaddoouu  DDRRAAMMEE                                                                  MMaammaaddoouu  DDIIAABBYY                                        SSaaaaddoouu  NNIIMMAAGGAA  

                                                                          

  

                                                                                                                                                                                                                                                              

AAxxeess  AAccttiivviittééss  MMoonnttaanntt  UUSSDD  OObbsseerrvvaattiioonnss  

  
77..1111    CCoonncceeppttiioonn  eett  iimmpprreessssiioonn  ddeess  ddéépplliiaannttss,,  ddeess  TTeeee--sshhiirrtt,,  

ddeess  kkééppiiss  eett  ddeess  KKaakkéémmoonnooss  ppoouurr  lleess  RRaappppoorrttss  22001166  eett  22001177  

pprréévvuuss  ppoouurr  lleess  mmooiiss  dd’’AAvvrriill  eett  OOccttoobbrree  22001188..  
3300  000000    

  77..1133    OOrrggaanniisseerr  ddeess  éémmiissssiioonnss  àà  llaa  RRaaddiioo  eett  àà  llaa  TTVV..  1155  000000    

  77..1144    PPrroodduuiirree  eett  rrééaalliisseerr  uunn  ffiillmm  ddooccuummeennttaaiirree  ssuurr  IITTIIEE..  1155  000000    

88  
RReennffoorrcceerr  lleess  ccaappaacciittééss  eett  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  ppaarrttiieess  

pprreennaanntteess  ssuurr  llee  pprroocceessssuuss  IITTIIEE..  
2233  000000    

  
88..11    OOrrggaanniisseerr  uunn  aatteelliieerr  ssuurr  llee  pprroocceessssuuss  IITTIIEE  eett  sseennssiibbiilliisseerr  

lleess  mmeemmbbrreess  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt..  
88  000000    

  
88..22    OOrrggaanniisseerr  uunn  aatteelliieerr  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  aavveecc  lleess  nnoouuvveelllleess  

eennttrreepprriisseess  ssuurr  llee  pprroocceessssuuss  IITTIIEE..  
PPMM    

  
88..55  àà  88..77    FFoorrmmaattiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  eett  

dduu  GGrroouuppee  MMuullttiippaarrttiittee  ((GGMMPP))..    
1155  000000    

99  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  oorrggaanneess  ddee  ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE    117733  774422    

  
99..55    AAccccéélléérreerr  llee  rreettoouurr  dduu  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  ddaannss  sseess  

aanncciieennss  llooccaauuxx  ddaannss  llaa  ccoouurr  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddeess  MMiinneess..    
33  550000    

  
99..77    EEllaabboorreerr,,  ddiissccuutteerr  eett  aaddoopptteerr  uunn  tteexxttee  ffiixxaanntt  uunn  

pprrééllèèvveemmeenntt  ddee  00,,4455  %%  ddeess  rreecceetttteess  ffiissccaalleess  mmiinniièèrreess..  
22  550000    

  
99..88    FFaaiirree  llee  ppllaaiiddooyyeerr  aauupprrèèss  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  ppoouurr  

ll’’aaddooppttiioonn  dduu  tteexxttee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  ll’’IITTIIEE  ppaarr  lleess  rreecceetttteess  

ffiissccaalleess  dduu  sseecctteeuurr  eexxttrraaccttiiff..    
22  550000    

  
99..1155  àà  99..1166    AAccqquuéérriirr  lleess  bbiieennss  ((0022  vvééhhiiccuulleess,,  0011  mmoottoo,,  lleess  mmaattéérriieellss,,  

ééqquuiippeemmeennttss  eett  mmoobbiilliieerrss  ddee  bbuurreeaauu..  
8855  000000    

  99..1177    HHéébbeerrggeerr,,  ffoorrmmeerr  eett  mmeettttrree  àà  jjoouurr  llee  ssiittee  wweebb  IITTIIEE..  1155  000000    

  99..1199    AAuuddiitteerr  lleess  ééttaattss  ffiinnaanncciieerrss..  1111  993366    

  99..2200    AAccttuuaalliisseerr  llee  MMaannuueell  ddee  PPrrooccéédduurreess..  77  000000    

  
99..2211    CCoonnttrriibbuuttiioonn  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  aauu  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  SSeeccrrééttaarriiaatt  

IInntteerrnnaattiioonnaall  ddee  ll’’IITTIIEE..  
1100  000000    

  99..2222    FFoonnccttiioonnnneemmeenntt..  3366  330066    

  TTOOTTAALL  GGEENNEERRAALL  ((11  ++  22  ++  33  ++  44  ++  55  ++77  ++  88  ++  99))    449933  774422    



 ITIE - GUINEE 
 

14 

IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  PPTTBBAA  22001188  --  iittiiee--gguuiinneeee..oorrgg  

  

  

PPLLAANN  DDEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  PPAARR  BBAAIILLLLEEUURR  ((EEXXPPRRIIMMEE  EENN  UUSSDD))  

  

  

BBAAIILLLLEEUURR  DDEE  FFOONNDDSS  

GGEESSTTIIOONN  PPRREEVVIISSIIOONNNNEELLLLEE  

OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  22001188  

11eerr  TTrriimm..  22èèmmeeTTrriimm..  33èèmmeeTTrriimm..  44èèmmeeTTrriimm..  TToottaall  

IIDDAA  8877  551199    00  8877  551199  00  117755  003388    

BBAADD  00  00  00  00  00    

BBNNDD//EETTAATT  GGUUIINNEEEENN  112266  111111  222288  117755  7766  111111  3366  110099  446666  550066    

TTOOTTAALL  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  AACCQQUUIISS  221133  663300  222288  117755  116633  663300  3366  110099  664411  554444    

FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  AA  RREECCHHEERRCCHHEERR  5544  557766  117711  551122  4411  557766  222266  007788  449933  774422    

TTOOTTAALL  GGEENNEERRAALL  226688  220066  339999  668877  220055  220066  226622  118877  11  113355  228866    

BBEESSOOIINN  DDEE  TTRREESSOORREERRIIEE  226688  220066  666677  889933  887733  009999  11  113355  228866  --    

  

TTaauuxx  ::  11  UUSSDD  ==  99    005500  GGNNFF
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VVEENNTTIILLAATTIIOONN  DDEESS  CCOOUUTTSS  PPAARR  AACCTTIIVVIITTEESS  ((EEXXPPRRIIMMEE  EENN  UUSSDD))  

  

  

  

NN°°  
HHIIEERRAACCHHIIEE  DDEESS  

OOBBJJEECCTTIIFFSS  
AACCTTIIVVIITTEESS  RREESSUULLTTAATTSS  EESSCCOOMMPPTTEESS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  MMOONNTTAANNTT  PPOOUURRCCEENNTTAAGGEE  

II  OObbjjeeccttiiff  gglloobbaall  EEnn  ttaanntt  qquuee  PPaayyss  CCoonnffoorrmmee,,  cc’’eesstt  ddee  

ppoouurrssuuiivvrree  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  

pprroocceessssuuss  IITTIIEE  ssuuiivvaanntt  llaa  cchhaaîînnee  ddeess  

vvaalleeuurrss  

UUnnee  ccrrooiissssaannccee  ssoouutteennuuee  eett  dduurraabbllee  

qquuii  ccoonnttrriibbuuee  àà  llaa  rréédduuccttiioonn  ddee  llaa  

ppaauuvvrreettéé..    

TTaauuxx  ddee  ccrrooiissssaannccee  àà  llaa  hhaauussssee,,  

ttaauuxx  ddee  ppaauuvvrreettéé  àà  llaa  bbaaiissssee  eett  

ttaauuxx  dd’’aattttrraaccttiioonn  ddeess  

iinnvveessttiisssseeuurrss..  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  ddee  GGuuiinnééee  
00    

IIII  OObbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess    MMeettttrree  eenn  œœuuvvrree  llee  pprroocceessssuuss  ddee  

ll’’IInniittiiaattiivvee  ppoouurr  llaa  TTrraannssppaarreennccee  ddaannss  lleess  

IInndduussttrriieess    EExxttrraaccttiivveess  eenn  RRééppuubblliiqquuee  ddee  

GGuuiinnééee  aavveecc  ddeess  aaxxeess  ssttrraattééggiiqquueess  eenn  vvuuee  

ddee  mmaaiinntteenniirr  aavveecc  ssuuccccèèss  llaa  ccoonnffoorrmmiittéé  ::    

LLeess  rreessssoouurrcceess  ddeess  IInndduussttrriieess  

EExxttrraaccttiivveess  ssoonntt  ggéérrééeess  sseelloonn  lleess  

nnoorrmmeess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess..  

LLaa  RRééppuubblliiqquuee  ddee  GGuuiinnééee  eesstt  

ppaayyss  ccoonnffoorrmmee  àà  ll’’IITTIIEE..  
CCoommiittéé  ddee  ppiilloottaaggee  eett  

SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  
992211  551133  8811,,1177  %%  

      11..    AAmméélliioorreerr  llee  ccaaddrree  llééggaall  eett        

RRèègglleemmeennttaaiirree..    
LLee  ccaaddrree  llééggaall  eesstt  rreennffoorrccéé  àà  ttrraavveerrss  

ll’’iinncclluussiioonn  ddee  ll’’IITTIIEE  ddaannss  lleess  tteexxtteess  

rrééggiissssaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  IIEE..  

EExxiisstteennccee  ddeess  tteexxtteess  jjuurriiddiiqquueess..  MMMMGG//CCPPDDMM//DDNNII//GGMMPP  113377  000000    

      22..  SSuuiivvrree  llaa  pprroodduuccttiioonn..      LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ssuuiivvii      

  eesstt  ooppéérraattiioonnnneellllee..  
PPuubblliiccaattiioonn  aannnnuueellllee  ddeess  

rraappppoorrttss  ddee  ssuuiivvii..  
MMMMGG//IIGGMM//MMAATTDD//GGMMPP//

DDNNMM  
    55  000000    

      33..    PPrroodduuiirree  eett  ppuubblliieerr  lleess  RRaappppoorrttss  IITTIIEE  

22001166,,  eett  22001177  eett    llee  RRaappppoorrtt  aannnnuueell  

dd’’aavvaanncceemmeenntt  22001177..    

RRaappppoorrtt  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr  

IInnddééppeennddaanntt..  
RRaappppoorrtt  ddiissppoonniibbllee  ppuubblliiéé  ssuurr  

ssiittee  eett  ddaannss  lleess  jjoouurrnnaauuxx..  
GGMMPP//SSEE  225500  003388    

    44..    SSuuiivvrree  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  

rreevveennuuss..  
LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ssuuiivvii  

ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  rreevveennuuss  eesstt  

eeffffeeccttuuééee..  

LLeess  ddiifffféérreennttss  rraappppoorrttss  ddee  ssuuiivvii  

ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  eett  ppuubblliiééss..  
MMMMGG//MMAATTDD//MMDDBB//MMEEFF//

GGMMPP  
PPMM    

    55..    SSuuiivvrree  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ddééppeennsseess..  LLee  ssuuiivvii  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  

ssyyssttèèmmee  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  ddééppeennsseess  eesstt  

aassssuurréé..    

LLeess  ddiifffféérreennttss  rraappppoorrttss  ssoonntt  

ppuubblliiééss..  
MMMMGG//MMAATTDD//MMDDBB//MMEEFF//

GGMMPP  
    PPMM    

    66..    MMaaiinntteenniirr  llee  ssttaattuutt  ddee  ppaayyss  ccoonnffoorrmmee  RRaappppoorrtt  ddee  vvaalliiddaattiioonn..  RRaappppoorrtt  ddiissppoonniibbllee  eett  ppuubblliiéé..  GGMMPP//SSEE  1155  000000    

    77..    PPoouurrssuuiivvrree  eett  rreennffoorrcceerr  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn..  
SSuuppppoorrttss  ddiissppoonniibblleess..  NNoommbbrree  rraappppoorrttss  ddiisssséémmiinnééss..    GGMMPP//SSEE  334477  000000    

    88..    RReennffoorrcceerr  lleess  ccaappaacciittééss  ddeess  ppaarrttiieess  

pprreennaanntteess  dduu  pprroocceessssuuss  IITTIIEE  
LLeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ssoonntt  mmiieeuuxx  

oouuttiillllééeess..  
NNoommbbrree  ddee  ccaaddrreess  ffoorrmmééss..  GGMMPP//SSEE  5588  000000    

    99..    PPéérreennnniisseerr,,  ccoooorrddoonnnneerr  eett  aamméélliioorreerr  llaa  

ppeerrffoorrmmaannccee  dduu  SS..EE//CC..PP  
PPVV  ddeess  rrééuunniioonnss  eett  rraappppoorrttss  ddeess  

ccoonnssuullttaannttss..  
NNoommbbrree  ddee  PPVV  eett  nnoommbbrree  

RRaappppoorrttss  ffiinnaanncciieerrss  ddiissppoonniibblleess..    
GGMMPP//SSEE  110099  447755    

IIIIII  CCooûûtt  ddeess  ooppéérraattiioonnss  oouu  

ddee  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt    
aa..    AAccqquuiissiittiioonn  ddeess  bbiieennss    BBiieennss  aaccqquuiiss..    FFaaccttuurree  BBCC,,  PPVV  rréécceeppttiioonn..  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  8855  000000  77,,4499  %%  

    bb..    FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  ((AAppppuuii  ooppéérraattiioonnnneell))  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  aassssuurréé..  FFaaccttuurree  BBCC,,  PPVV  rréécceeppttiioonn..  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  112288  777733  1111,,3344  %%  

                    TTOOTTAALL  GGEENNEERRAALL  ::  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  11  113355  228866  110000  %%  
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PPLLAANN  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  EETT  BBUUDDGGEETT  AANNNNUUEELL  22001188  
 

AAxxeess  

ssttrraattééggiiqquueess  
OObbjjeeccttiiffss  

pprriioorriittaaiirreess    

CCoonntteexxttee  ::  

ccoonnddiittiioonnss  

pprrééaallaabblleess  eett  

rriissqquueess  

CCoonnttrraaiinntteess  ddee  

ccaappaacciittéé    
AAccttiivviittééss    

RRééssuullttaattss  

aatttteenndduuss  
IInnddiiccaatteeuurr  

PPaarrtteennaaiirreess  ddee    

llaa  ccooooppéérraattiioonn    

eett  lliieenn  aavveecc    

pprroocceessssuuss  ddee  

rrééffoorrmmee    

CCaalleennddrriieerr    
CCooûûttss  

eessttiimmééss  

eenn  UUSSDD  

SSoouurrccee  ddee  

ffiinnaanncceemmeenntt  

11..        

CCaaddrree  llééggaall  eett  

rrèègglleemmeennttaaiirree  

ddee  llaa  ggeessttiioonn  

ddaannss  ll’’ooccttrrooii    

ddeess  ppeerrmmiiss,,  

ccoonnttrraattss  eett  ddeess  

lliicceenncceess..      

RReennddrree  eeffffiiccaaccee  eett  

eeffffiicciieennttee  llaa  

ttrraannssppaarreennccee  eenn  

mmaattiièèrree  ddee  

pprrooccéédduurree  dd’’ooccttrrooii  

ddee  ppeerrmmiiss  mmiinniieerr..  

MMaannqquuee  ddee  

ttrraannssppaarreennccee  

ddaannss  ll’’ooccttrrooii  

ddeess  ppeerrmmiiss,,  

ccoonnttrraattss  eett  

lliicceenncceess..  

IInnssuuffffiissaannccee  ddee  

ddiissppoossiittiiffss  

rreellaattiiffss  àà  ll’’IITTIIEE  

ddaannss  llee  CCooddee  

MMiinniieerr  

11..11    SSuuiivvrree  llee  

pprroocceessssuuss  ddee  

mmooddeerrnniissaattiioonn  dduu  

ccaaddaassttrree  mmiinniieerr..  

  

LLee  ccaaddaassttrree  

mmiinniieerr  eesstt  

mmooddeerrnniisséé..    

DDiissppoonniibbiilliittéé  

ddeess  ddoonnnnééeess  

eenn  tteemmppss  rrééeell  

  

MMMMGG//CCPPDDMM//DDNNII//GG

MMPP//CCOONNSSUULLTTAANNTT..  

  

MMaaii  àà    

DDéécceemmbbrree  

22001188  

00  NNééaanntt    

        11..22    SS’’aassssuurreerr  qquuee  

cceettttee  mmooddeerrnniissaattiioonn  

pprreenndd  eenn  ccoommppttee  lleess  

pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddee  

ll’’IITTIIEE  sseelloonn  llaa  

NNoorrmmee  22001166,,  eett  qquuee  

cceess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  

ffiigguurreenntt  ddaannss  llaa  

bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  

qquuee  llee  CCoonnssuullttaanntt  

ddooiitt  ééllaabboorreerr  ppoouurr  llee  

CCPPDDMM  

LLaa  bbaassee  ddee  

ddoonnnnééeess  eesstt  

ooppéérraattiioonnnneellllee..  

LLeess  

pprrééooccccuuppaattiioonn

ss  ssoonntt  

mmeennttiioonnnnééeess  

ddaannss  llee  

rraappppoorrtt  dduu  

CCoonnssuullttaanntt  

        11..33    PPuubblliieerr  ssuurr  llee  ssiittee  

wweebb  lleess  pprrooccéédduurreess  

dd’’ooccttrrooii  ddee  ppeerrmmiiss  eett  

llaa  lliissttee  ddeess  

bbéénnééffiicciiaaiirreess..      

LLee  ccaaddaassttrree  eesstt  

ppuubblliiéé  ssuurr  ssiittee  

wweebb..      

SSiittee  dduu  ccaaddaassttrree  

aaccttuuaalliisséé..  

LLiieenn  ééttaabbllii  eennttrree  

llee  CCPPDDMM  eett  

ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE..  

    

    

11..44    AAmméélliioorreerr  lleess  

rrèègglleess  eett  pprriinncciippeess  

eexxiissttaannttss  eenn  mmaattiièèrree  

dd’’ooccttrrooii  ddee  ppeerrmmiiss  

mmiinniieerrss  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  

nnoouuvveeaauu  ccooddee  mmiinniieerr  

nnoottaammmmeenntt  llee  rrôôllee  

dduu  CCPPDDMM..  

LLeess  nnoouuvveelllleess  

pprrooccéédduurreess  ssoonntt  

mmiisseess  eenn  ppllaaccee  eett  

ooppéérraattiioonnnneelllleess..  

PPuubblliiccaattiioonn  

ooffffiicciieellllee  ddaannss    

llaa  pprreessssee  ddeess  

pprrooccéédduurreess  eenn  

vviigguueeuurr  aauu  

nniivveeaauu  dduu    

CCPPDDMM  

MMMMGG//CCPPDDMM//  

SSOOGGUUPPAAMMII//GGMMPP  

JJuuiinn  àà    

DDéécceemmbbrree  

22001188  

00  NNééaanntt  
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AAxxeess  

ssttrraattééggiiqquueess  
OObbjjeeccttiiffss  

pprriioorriittaaiirreess    

CCoonntteexxttee  ::  

ccoonnddiittiioonnss  

pprrééaallaabblleess  eett  

rriissqquueess  

CCoonnttrraaiinntteess  ddee  

ccaappaacciittéé    
AAccttiivviittééss    

RRééssuullttaattss  

aatttteenndduuss  
IInnddiiccaatteeuurr  

PPaarrtteennaaiirreess  ddee    

llaa  ccooooppéérraattiioonn    

eett  lliieenn  aavveecc    

pprroocceessssuuss  ddee  

rrééffoorrmmee    

CCaalleennddrriieerr    
CCooûûttss  

eessttiimmééss  

eenn  UUSSDD  

SSoouurrccee  ddee  

ffiinnaanncceemmeenntt  

  FFeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  

ssuurr  llaa  pprroopprriiééttéé  

rrééeellllee  

  

CCoommppiilleerr  lleess  aacctteess  

jjuurriiddiiqquueess  eenn  

pphhaassee  aavveecc  

ll’’eexxiiggeennccee  22..55  eett  

iiddeennttiiffiieerr  ttoouuss  lleess  

oobbssttaacclleess  ppoouuvvaanntt  

eemmppêêcchheerr  cceettttee  

ddiivvuullggaattiioonn  aaiinnssii  

qquuee  llaa  ssttrraattééggiiee  àà  

aaddoopptteerr  

IInnffoorrmmeerr  ttoouutteess  

lleess  ppaarrttiieess  

ccoonncceerrnnééeess  ppoouurr  

llaa  ddiivvuullggaattiioonn  ddee  

llaa  pprroopprriiééttéé  

rrééeellllee  eenn  vvuuee  ddee  

ppoouuvvooiirr  

ssaattiissffaaiirree  àà  cceettttee  

eexxiiggeennccee  IITTIIEE  

aavvaanntt  22002200..  

IInnssuuffffiissaannccee  ddee  

ddiissppoossiittiiffss  

rreellaattiiffss  àà  ll’’IITTIIEE  

ddaannss  llee  ccooddee  

mmiinniieerr..    

11..55    IIddeennttiiffiieerr  lleess  

pprroopprriiééttaaiirreess  rrééeellss..  

  

  

LLaa  lliissttee  ddeess  

pprroopprriiééttaaiirreess  

rrééeellss  eesstt  ééttaabblliiee..  

DDiissppoonniibbiilliittéé  

ddeess  lliisstteess  ddee  llaa  

pprroopprriiééttéé  

rrééeellllee  

GGMMPP  11eerr  TTrriimmeessttrree  

22001188  
PPMM    NNééaanntt  

  IIddeennttiiffiieerr  lleess  

oobbssttaacclleess  àà  cceettttee  

rreeccoommmmaannddaattiioonn  

CCoonnssiiddéérreerr  lleess  

oobblliiggaattiioonnss  ddee  

ddééccllaarraattiioonn  

ccoonncceerrnnaanntt  ddeess  

ppeerrssoonnnneess  

ppoolliittiiqquueemmeenntt  

eexxppoossééeess  

  11..66    FFaaiirree  llaa  lliissttee  ddeess  

ppeerrssoonnnneess  ppoouurr  

lleessqquueelllleess  llaa  LLooii  

iinntteerrddiitt  ll’’aaccttiivviittéé  

mmiinniièèrree  

UUnnee  lliissttee  ddee  

ppeerrssoonnnneess  

eexxppoossééeess  

ppoolliittiiqquueemmeenntt  

eesstt  ééttaabblliiee..  

LLiissttee  

ddiissppoonniibbllee  eett  

ppuubblliiééee  ssuurr  llee  

ssiittee..    

GGMMPP//IIRR  22èèmmee  

TTrriimmeessttrree  

22001188  

PPMM  

  

  

  

  

  

NNééaanntt  

        11..77    OOrrggaanniisseerr  uunn  

aatteelliieerr  rreeggrroouuppaanntt  

lleess  IInnssttiittuuttiioonnss  

RRééppuubblliiccaaiinneess  ((IIRR))  eett  

llee  GGMMPP  ppoouurr  ttrroouuvveerr  

uunnee  ssoolluuttiioonn  àà  uunn  

oobbssttaaccllee  ppootteennttiieell..  

UUnn  ccoonnsseennssuuss  eesstt  

ttrroouuvvéé  ppoouurr  llaa  

ddiivvuullggaattiioonn  ddeess  

ppeerrssoonnnneess  

ppoolliittiiqquueemmeenntt  

eexxppoossééeess  

pprroopprriiééttaaiirreess  IIEE..  

PPVV  dd’’aatteelliieerr  

ddiissppoonniibbllee  eett  

ppuubblliiéé  ssuurr  llee  

ssiittee..  

GGMMPP//IIRR  22èèmmee  

TTrriimmeessttrree  

22001188  

1100  000000  BBNNDD  

  PPrréévvooiirr  ll’’iinnttééggrraattiioonn  

ddee  llaa  ddiivvuullggaattiioonn  

ddee  llaa  PPRR  ddeess  IIEE  

ddaannss  lleess  tteexxtteess  

dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  

CCooddeess  ::  MMiinniieerr  eett  

PPééttrroolliieerr  

RReennffoorrcceerr  llee  

ccaaddrree  llééggaall  eett  

iinnssttiittuuttiioonnnneell  àà  

llaa  ddiivvuullggaattiioonn  ddee  

llaa  pprroopprriiééttéé  

rrééeellllee  

  11..88    MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  

uunnee  CCoommmmiissssiioonn  AAdd--

hhoocc  cchhaarrggééee  

dd’’ééllaabboorreerr  uunnee  

pprrooppoossiittiioonn  ddee  pprroojjeett  

ddee  LLooii  ssppéécciiaallee  ppoouurr  

cceettttee  ddiivvuullggaattiioonn  ddee  

llaa  PPRR  ddeess  IIEE..  

UUnn  pprroojjeett  ddee  LLooii  

eesstt  pprrooppoosséé  ssuurr  

llaa  ddiivvuullggaattiioonn  

ddeess  pprroopprriiééttaaiirreess  

rrééeellss  ddeess  IIEE..  

PPrroojjeett  ddee  LLooii  

eesstt  ddiissppoonniibbllee..  
GGMMPP//IIRR//MMiinniissttèèrree  

ddee  llaa  JJuussttiiccee  ((MMJJ))  
JJaannvviieerr  22001188  1100  000000  BBNNDD  

        11..99    SSoouummeettttrree  llaa  

pprrooppoossiittiioonn  dduu  PPrroojjeett  

ddee  LLooii  aauuxx  

PPaarrlleemmeennttaaiirreess..  

LLee  pprroojjeett  ddee  LLooii  

eesstt  ssoouummiiss  aauuxx  

PPaarrlleemmeennttaaiirreess..  

LLeettttrree  ddee  

ttrraannssmmiissssiioonn  

ddee  ccee  PPrroojjeett  

ddee  LLooii..  

GGMMPP//SSEE  22èèmmee    

TTrriimmeessttrree  

22001188  

PPMM  NNééaanntt  
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AAxxeess  

ssttrraattééggiiqquueess  
OObbjjeeccttiiffss  

pprriioorriittaaiirreess    

CCoonntteexxttee  ::  

ccoonnddiittiioonnss  

pprrééaallaabblleess  eett  

rriissqquueess  

CCoonnttrraaiinntteess  ddee  

ccaappaacciittéé    
AAccttiivviittééss    

RRééssuullttaattss  

aatttteenndduuss  
IInnddiiccaatteeuurr  

PPaarrtteennaaiirreess  ddee    

llaa  ccooooppéérraattiioonn    

eett  lliieenn  aavveecc    

pprroocceessssuuss  ddee  

rrééffoorrmmee    

CCaalleennddrriieerr    
CCooûûttss  

eessttiimmééss  

eenn  UUSSDD  

SSoouurrccee  ddee  

ffiinnaanncceemmeenntt  

        11..1100    FFaaiirree  uunn  

ppllaaiiddooyyeerr  ppoouurr  

ll’’aaddooppttiioonn  dduu  PPrroojjeett  

ddee  LLooii..  

LLeess  

PPaarrlleemmeennttaaiirreess  

ssoonntt  sseennssiibbiilliissééss  

ssuurr  llee  PPrroojjeett  ddee  

LLooii  ccoonncceerrnnaanntt  

llaa  PPRR  ddeess  IIEE..  

LLeettttrree  oouu  PPVV  

ddee  ppllaaiiddooyyeerr..  
GGMMPP//SSEE  22èèmmee      

TTrriimmeessttrree  

22001188  

PPMM  NNééaanntt  

        11..1111    AAddoopptteerr  llaa  

pprrooppoossiittiioonn  ddee  LLooii    

ssuurr  llaa  PPrroopprriiééttéé  

RRééeellllee    ddeess  IIEE    

LLee  PPrroojjeett  ddee  LLooii  

eesstt  aaddooppttéé  ppaarr  

ll’’AAsssseemmbbllééee  

NNaattiioonnaallee..  

RRaattiiffiiccaattiioonn  dduu  

PPrroojjeett  ddee  LLooii..    
AAsssseemmbbllééee  

NNaattiioonnaallee  
33èèmmee    

TTrriimmeessttrree  

22001188  

PPMM  NNééaanntt  

        11..1122    PPrroommuullgguueerr  llaa  

LLooii  ssuurr  llaa  PPrroopprriiééttéé  

rrééeellllee  ddeess  IInndduussttrriieess  

EExxttrraaccttiivveess..    

LLaa  LLooii  eesstt  

pprroommuullgguuééee..    
PPuubblliiccaattiioonn  

ddaannss  llee  

JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell  

eett  ssuurr  llee  SSiittee  

WWeebb  IITTIIEE..  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  
33èèmmee    

TTrriimmeessttrree  

22001188  

PPMM  NNééaanntt  

  IIddeennttiiffiieerr  lleess  

ccoonnttrraaiinntteess  àà  llaa  

ddiivvuullggaattiioonn  ddee  llaa  

PPRR  ddeess  IIEE  

    11..1133    OOrrggaanniisseerr  ddeeuuxx  

((22))  aatteelliieerrss  ddee  

sseennssiibbiilliissaattiioonn  ssuurr  llaa  

PPrroopprriiééttéé  RRééeellllee  ppoouurr  

lleess  ppeerrssoonnnneess  

ppoolliittiiqquueemmeenntt  

eexxppoossééeess    ppaarr  cceettttee  

ddiivvuullggaattiioonn  aavvaanntt  llee  

3311  DDéécceemmbbrree  22001199..  

TToouuttee  ccoonnttrraaiinnttee  

àà  llaa  ddiivvuullggaattiioonn  

ddee  llaa  PPRR  eesstt  

éélliimmiinnééee..  

RRaappppoorrttss  ddeess  

aatteelliieerrss  ssoonntt  

ddiissppoonniibblleess..    

CCSS//GGMMPP//SSEE  JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

3300  000000    

((1155  000000  

ppoouurr  22001188  

eett  1155  000000  

ppoouurr  

22001199))  

1155  000000  

AA  rreecchheerrcchheerr  

  CCrrééeerr  uunn  RReeggiissttrree  

ddeess  PPRR  ddeess  IIEE  aauu  

nniivveeaauu  dduu  CCPPDDMM    

    11..1144    RReemmpplliirr  

ccoonnvveennaabblleemmeenntt  llee  

rreeggiissttrree  ddeess  PPRR  ddeess  

IIEE  

UUnn  RReeggiissttrree  ddeess  

pprroopprriiééttaaiirreess  

rrééeellss    eesstt  oouuvveerrtt..  

RReeggiissttrree  

ccoorrrreecctteemmeenntt  

tteennuu..    

CCPPDDMM  33èèmmee    

TTrriimmeessttrree  

22001188  

PPMM  NNééaanntt    

        11..1155    PPuubblliieerr  llee  

RReeggiissttrree  ddeess  

PPrroopprriiééttaaiirreess  RRééeellss  

ddeess  IInndduussttrriieess  

EExxttrraaccttiivveess..  

LLee  RReeggiissttrree  eesstt  

rreenndduu  aacccceessssiibbllee  

aauu  ppuubblliicc..  

LLiissttee  ddeess  PPRR  

eesstt  ddiissppoonniibbllee  

eett  ppuubblliieerr  ssuurr  

llee  ssiittee  wweebb..  

MMMMGG//MMJJ  ((BBuurreeaauu  

dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  

ddeess  aaccttiivviittééss  

ééccoonnoommiiqquueess  

44èèmmee    

TTrriimmeessttrree  

22001188  

1100  000000    AA  rreecchheerrcchheerr  

  SSeennssiibbiilliisseerr  lleess  

eennttiittééss  ddééccllaarraanntteess  

ppoouurr  cceettttee  ccoolllleeccttee  

ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

IInnssttaauurreerr  llee  

mmééccaanniissmmee  ddee  

ccoolllleeccttee  eett  ddee  

ppuubblliiccaattiioonn  ddeess  

ddoonnnnééeess  ssuurr  llaa  

PPRR..  

  11..1166    DDiivvuullgguueerr  lleess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llaa  

PPRR  àà  ttrraavveerrss  lleess  

ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  

ddééccllaarraattiioonn  IITTIIEE..  

LLeess  ffoorrmmuullaaiirreess  

ddee  ddééccllaarraattiioonn  

ccoonnttiieennnneenntt  

ddééssoorrmmaaiiss  lleess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  

lleess  PPRR  ddeess  IIEE..  

CCeerrttiiffiiccaattiioonn  

ddeess  

ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  

ddééccllaarraattiioonn..    

GGMMPP//  

AAddmmiinniissttrraatteeuurr  

IInnddééppeennddaanntt  

11eerr  eett  22èèmmee    

TTrriimmeessttrreess  

22001188  

7755  000000  BBNNDD  
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AAxxeess  

ssttrraattééggiiqquueess  
OObbjjeeccttiiffss  

pprriioorriittaaiirreess    

CCoonntteexxttee  ::  

ccoonnddiittiioonnss  

pprrééaallaabblleess  eett  

rriissqquueess  

CCoonnttrraaiinntteess  ddee  

ccaappaacciittéé    
AAccttiivviittééss    

RRééssuullttaattss  

aatttteenndduuss  
IInnddiiccaatteeuurr  

PPaarrtteennaaiirreess  ddee    

llaa  ccooooppéérraattiioonn    

eett  lliieenn  aavveecc    

pprroocceessssuuss  ddee  

rrééffoorrmmee    

CCaalleennddrriieerr    
CCooûûttss  

eessttiimmééss  

eenn  UUSSDD  

SSoouurrccee  ddee  

ffiinnaanncceemmeenntt  

        11..1177    IInncclluurree  lleess  

eexxiiggeenncceess  ddee  ll’’IITTIIEE  

rreellaattiivveess  àà  llaa  

ddiivvuullggaattiioonn  ddeess  PPRR  

ddeess  IIEE  ddaannss  lleess  

ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  

ddééccllaarraattiioonn  ddeess  

eennttrreepprriisseess..  

LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

ssuurr  llaa  PPRR  ddeess  IIEE  

ssoonntt  iinncclluusseess..    

RRaappppoorrtt  

ddiissppoonniibbllee  eett    

ppuubblliiéé  ssuurr  llee  

ssiittee  wweebb..  

SSEE//AAddmmiinniissttrraatteeuurr  

IInnddééppeennddaanntt  
JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

PPMM  NNééaanntt  

        11..1188    OOrrggaanniisseerr  uunnee  

rreennccoonnttrree  

dd’’éécchhaannggeess  eennttrree  llee  

GGMMPP  eett  llee  CCPPDDMM  eenn  

vvuuee  ddee  ffaammiilliiaarriisseerr  

aavveecc  llee  ffoorrmmuullaaiirree  

IITTIIEE  ssuurr  llaa  PPRR  ddeess  IIEE    

LLaa  rreennccoonnttrree  eesstt  

rrééaalliissééee..  
PPVV  ddee  

rreennccoonnttrree  

dd’’éécchhaannggee..    

GGMMPP//SSEE//CCPPDDMM  44èèmmee    

TTrriimmeessttrree  

22001188  

22  000000  AA  rreecchheerrcchheerr  

        11..1199    EExxiiggeerr  ddeess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llaa  

PPRR  aauu  mmoommeenntt  ddee  

ll’’ooccttrrooii,,  llaa  cceessssiioonn  eett  

llee  ttrraannssffeerrtt  ddeess  

lliicceenncceess..  

LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

ssuurr  llaa  PPRR  ddeess  IIEE  

ssoonntt  oobbtteennuueess..  

IInnffoorrmmaattiioonnss  

ddiissppoonniibblleess  eett  

ppuubblliiééeess..  

SSEE//AAddmmiinniissttrraatteeuurr  

IInnddééppeennddaanntt  
JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

PPMM  NNééaanntt  

  DDiivvuullgguueerr  

aannnnuueelllleemmeenntt  lleess  

ddoonnnnééeess  ssuurr  llaa  PPRR  

ddeess  IIEE  eett  aapppplliiqquueerr  

ll’’aarrttiiccllee  9900  dduu  CCooddee  

MMiinniieerr  rreellaattiiff    aauu  

cchhaannggeemmeenntt  ddee  

ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  

aaccttiioonnnnaaiirreess  ddeess    

IInndduussttrriieess  

EExxttrraaccttiivveess  

CCoonnssiiddéérreerr  llaa  

ppoonnccttuuaalliittéé  ddeess  

ddoonnnnééeess  ssuurr  llaa  

PPRR  ddeess  

IInndduussttrriieess  

EExxttrraaccttiivveess  

  11..2200    PPuubblliieerr  

aannnnuueelllleemmeenntt  ddaannss  

llee  oouu  lleess  RRaappppoorrttss  

IITTIIEE  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssuurr  

llaa  PPrroopprriiééttéé  RRééeellllee..    

LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

ssuurr  llaa  PPRR  ssoonntt  

ppuubblliiééeess  eenn  

mmêêmmee  tteemmppss  

qquuee  lleess  RRaappppoorrttss  

IITTIIEE..  

RRaappppoorrttss  

ddiissppoonniibblleess  eett  

ppuubblliieerr  ssuurr  llee  

ssiittee  wweebb..  

GGMMPP//SSEE  JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

PPMM    NNééaanntt  

    AAcccceessssiibbiilliittéé  ddeess  

ddoonnnnééeess  ssuurr  llaa  

PPRR  ddeess  IIEE  

  11..2211    PPuubblliieerr  lleess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  ((lliissttee))  

ssuurr  llaa  PPRR  ddeess  IIEE  ssuurr  

llee  ssiittee  wweebb  ddee  ll’’IITTIIEE  

eett  dduu  MMMMGG  aaiinnssii  qquuee  

ddaannss  lleess  jjoouurrnnaauuxx..  

LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  

ssuurr  llaa  PPRR  ddeess  IIEE  

ssoonntt  ppuubblliiééeess  ssuurr  

llee  ssiittee  wweebb  IITTIIEE    

IInnffoorrmmaattiioonnss  

ddiissppoonniibblleess  eett  

ppuubblliiééeess  ssuurr  llee  

ssiittee  wweebb..  

SSEE//MMMMGG  JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

55  000000  

  
AA  rreecchheerrcchheerr  
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AAxxeess  

ssttrraattééggiiqquueess  
OObbjjeeccttiiffss  

pprriioorriittaaiirreess    

CCoonntteexxttee  ::  

ccoonnddiittiioonnss  

pprrééaallaabblleess  eett  

rriissqquueess  

CCoonnttrraaiinntteess  ddee  

ccaappaacciittéé    
AAccttiivviittééss    

RRééssuullttaattss  

aatttteenndduuss  
IInnddiiccaatteeuurr  

PPaarrtteennaaiirreess  ddee    

llaa  ccooooppéérraattiioonn    

eett  lliieenn  aavveecc    

pprroocceessssuuss  ddee  

rrééffoorrmmee    

CCaalleennddrriieerr    
CCooûûttss  

eessttiimmééss  

eenn  UUSSDD  

SSoouurrccee  ddee  

ffiinnaanncceemmeenntt  

    EEvvaalluueerr  

ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  llaa  

ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  

ssuurr  llaa  PPRR  ddeess  IIEE  

  11..2222    OOrrggaanniisseerr  ddeess  

aatteelliieerrss  ddee  ssuuiivvii--

éévvaalluuaattiioonn  ddaannss  

ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  llaa  

ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  àà  

cchhaaqquuee  aannnnééee  eett  

pprrooppoosseerr  ddeess  aaccttiioonnss  

ccoorrrreeccttiivveess    

LLaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  ddee  llaa  

ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  

eesstt  éévvaalluuééee    

RRaappppoorrtt  ss  ddeess  

aatteelliieerrss  ssoonntt  

ddiissppoonniibblleess..  

GGMMPP//SSEE  JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

1100  000000  

  
AA  rreecchheerrcchheerr  

    

IInnssuuffffiissaannccee  

dd’’uunnee  ppoolliittiiqquuee  

ccllaaiirree  eett  

eexxhhaauussttiivvee  ddee  

ddiivvuullggaattiioonn  ddeess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  

ccoonntteexxttuueelllleess  

ssuurr  lleess  

IInndduussttrriieess  

EExxttrraaccttiivveess..  

  11..2233    EEvvaalluueerr  llaa  mmiissee  

eenn  œœuuvvrree  ddeess  

oobblliiggaattiioonnss  llééggaalleess  ddeess  

bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddeess    

ppeerrmmiiss  eett  ééttuuddiieerr  llee  

pprroocceessssuuss  ddee  

ttrraaiitteemmeenntt  dduu  

ccaaddaassttrree..  

LLee  pprroocceessssuuss  ddee  

ttrraaiitteemmeenntt  dduu  

ccaaddaassttrree  eesstt  

eeffffeeccttiiff..  

IInnffoorrmmaattiioonn  

oobbtteennuuee  ssuurr  lleess  

ttiittrreess  mmiinniieerrss  ddaannss  

uunn  bbrreeff  ddééllaaii..  

GGMMPP//SSEE//CCPPDDMM  SSeepptteemmbbrree  

22001188  
00  NNééaanntt    

      11..2244    PPuubblliieerr  llaa  lliissttee  

ddeess    ssoocciiééttééss  mmiinniièèrreess  

ooùù  ll’’EEttaatt  ddééttiieenntt  ddeess  

ppaarrttss//aaccttiioonnss..  

  LLiissttee  ppuubblliiééee  ssuurr  

llee  ssiittee  wweebb  dduu  

MMMMGG  eett  ddee  ll’’IITTIIEE--

GGUUIINNEEEE..  

  JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

00  NNééaanntt  

    CCoonnfflliittss  ddeess  

rreessppoonnssaabbiilliittééss  

iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess  

ddee  llaa  

ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  

ll’’EEttaa  ddaannss  lleess  

ssoocciiééttééss  

mmiinniièèrreess  

AAmmbbiigguuïïttéé  ddeess  

rreessppoonnssaabbiilliittééss  

iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess  

11..2255    EEttaabblliirr  uunn  lliieenn  

eennttrree  llee  ssiittee  ddeess  

ccoonnttrraattss  mmiinniieerrss  eett  

llee  ssiittee  wweebb  iittiiee--

gguuiinneeee..  

LLee  lliieenn  eesstt  ééttaabbllii..  LLee  lliieenn  eesstt  ccrréééé  eett  

ooppéérraattiioonnnneell..    
MMMMGG//GGMMPP//SSEE  JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

00  NNééaanntt  

        11..  2266    AAssssuurreerr  llee  

ssuuiivvii  aauupprrèèss  ddeess  

sseerrvviicceess  ddee  

ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  

ccoonncceerrnnééss  eett  ppuubblliieerr  

ssuurr  lleeuurrss  ssiitteess  ddeess  

ccoonnttrraattss  eett  aavveennaannttss,,  

ccoonnvveennttiioonnss,,  aaccccoorrddss  

eett  rreeggiissttrreess  ddeess  

lliicceenncceess  ddeess  

pprroopprriiééttaaiirreess  rrééeellss..  

LLaa  lliissttee  ddeess  

pprroopprriiééttaaiirreess  

rrééeellss  eesstt  ééttaabblliiee..  

PPrroodduuccttiioonn  dd’’uunn  

rraappppoorrtt  ddee  ssuuiivvii  

ddeess  

aaccttiioonnss//ppaarrttss  eett  

lleeuurr  ppuubblliiccaattiioonn  

ssuurr  llee  ssiittee  wweebb..  

MMMMGG//SSOOGGUUII//  

PPAAMMII//GGMMPP//SSEE  
JJuuiilllleett  22001188  àà    

NNoovveemmbbrree    

22001188  

PPMM  PPMM    
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AAxxeess  

ssttrraattééggiiqquueess  
OObbjjeeccttiiffss  

pprriioorriittaaiirreess    

CCoonntteexxttee  ::  

ccoonnddiittiioonnss  

pprrééaallaabblleess  eett  

rriissqquueess  

CCoonnttrraaiinntteess  ddee  

ccaappaacciittéé    
AAccttiivviittééss    

RRééssuullttaattss  

aatttteenndduuss  
IInnddiiccaatteeuurr  

PPaarrtteennaaiirreess  ddee    

llaa  ccooooppéérraattiioonn    

eett  lliieenn  aavveecc    

pprroocceessssuuss  ddee  

rrééffoorrmmee    

CCaalleennddrriieerr    
CCooûûttss  

eessttiimmééss  

eenn  UUSSDD  

SSoouurrccee  ddee  

ffiinnaanncceemmeenntt  

  DDootteerr  llee  ppaayyss  dd’’uunn  

ccaaddrree  llééggaall  qquuii  

aamméélliioorree  llaa  

ttrraannssppaarreennccee  eett  llaa  

bboonnnnee  

ggoouuvveerrnnaannccee  

NNoonn  aapppplliiccaattiioonn  

ccoorrrreeccttee  ddee  

cceerrttaaiinneess  

ddiissppoossiittiioonnss  

ccoonntteennuueess  ddaannss  

llee  CCooddee  MMiinniieerr..  

IInnssuuffffiissaannccee    ddee  

ttrraannssppaarreennccee,,  

rriissqquueess  ddee  

cchheevvaauucchheemmeenntt  

ddee  ppeerrmmiiss  eett  ddee  

ccoorrrruuppttiioonn..      

11..2277    VVuullggaarriisseerr  lleess  

ddiissppoossiittiioonnss  

ppeerrttiinneenntteess  ddeess  llooiiss  

ssuurr  llee  sseecctteeuurr  

eexxttrraaccttiiff  eett  

sseennssiibbiilliisseerr  lleess  

ppaarrttiieess  pprreennaanntteess..    

LLeess  ppaarrttiieess  

pprreennaanntteess  ssoonntt  

sseennssiibbiilliissééeess..  

LLeess  llooiiss  ssoonntt  

vvuullggaarriissééeess  

DDééccrreettss  oouu  

AArrrrêêttééss..      

MMMMGG//GGMMPP//SSEE//  

CCOONNSSUULLTTAANNTT  
JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

PPMM    PPMM  

  SSoouuss--TToottaall  11  ::  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  115522  000000    

  MMoonnttaanntt  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001188    113377  000000    

  IInnddiiccaatteeuurr  dd’’iimmppaacctt  ::  EExxiisstteennccee  ddeess  tteexxtteess  jjuurriiddiiqquueess  aapppplliiqquuééeess  eett    rreessppeecctt  dduu  ccaaddrree  llééggaall,,  iinnssttiittuuttiioonnnneell    eett  rrèègglleemmeennttaaiirree..  
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AAxxeess  

ssttrraattééggiiqquueess  
OObbjjeeccttiiffss  

pprriioorriittaaiirreess    

CCoonntteexxttee  ::  

ccoonnddiittiioonnss  

pprrééaallaabblleess  eett  

rriissqquueess  

CCoonnttrraaiinntteess  ddee  

ccaappaacciittéé    
AAccttiivviittééss    

RRééssuullttaattss  

aatttteenndduuss  
IInnddiiccaatteeuurr  

PPaarrtteennaaiirreess  ddee    

llaa  ccooooppéérraattiioonn    

eett  lliieenn  aavveecc    

pprroocceessssuuss  ddee  

rrééffoorrmmee    

CCaalleennddrriieerr    
CCooûûttss  

eessttiimmééss  

eenn  UUSSDD  

SSoouurrccee  ddee  

ffiinnaanncceemmeenntt  

22..        

SSuuiivvii  ddee  llaa  

pprroodduuccttiioonn  

DDiivveerrssiiffiieerr  eett  

ooppttiimmiisseerr  

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  

rreessssoouurrcceess  

mmiinniièèrreess..  

LL’’eexxppllooiittaattiioonn  

mmiinniièèrree  eesstt  ppeeuu  

iinnttééggrrééee  aavveecc  

dd’’aauuttrreess  

aaccttiivviittééss  qquuii  

ppoouurrrraaiieenntt  ccrrééeerr  

uunnee  vvaalleeuurr  

aajjoouuttééee  

MMaannqquuee  ddee  

ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ssuurr  

ppllaaccee  eett  

dd’’iinnttééggrraattiioonn  ddee  

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  

mmiinniièèrree  aavveecc  

dd’’aauuttrreess  aaccttiivviittééss  

eennggeennddrraanntt  ddeess  

mmaannqquueess  àà  

ggaaggnneerr..  

22..11  SSeennssiibbiilliisseerr  lleess  

ssoouuss--ttrraaiittaannttss  ddiirreeccttss  

eenn  vvuuee  ddee  lleeuurrss  

ppaarrttiicciippaattiioonnss  aaccttiivveess  

aauu  pprroocceessssuuss  IITTIIEE..    

LLaa  

sseennssiibbiilliissaattiioonn  

eesstt  rreenndduuee  

eeffffeeccttiivvee..  

NNoommbbrree  

dd’’ooppéérraatteeuurrss  

nnaattiioonnaauuxx  

sseennssiibbiilliissééss..  

MMMMGG//DDNNMM//DDGGDD//  

GGMMPP//SSEE//  

SSOOCCIIEETTEESS  

MMIINNIIEERREESS  

JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

55  000000  AA  rreecchheerrcchheerr  

        22..22    DDiivvuullgguueerr  lleess  

ddoonnnnééeess  ddee  

pprroodduuccttiioonn  ppoouurr  

ll’’eexxeerrcciiccee  ffiissccaall  yy  

ccoommpprriiss  lleess  vvoolluummeess  

ddee  pprroodduuccttiioonn  ttoottaallee  

eett  llaa  vvaalleeuurr  ddee  llaa  

pprroodduuccttiioonn  eett  ddeess  

eexxppoorrttaattiioonnss  ppaarr  

mmaattiièèrree  ddee  bbaassee..  

LLeess  ppooppuullaattiioonnss  

ssoonntt  iinnffoorrmmééeess  

ddeess  ddoonnnnééeess  ddee  

llaa  pprroodduuccttiioonn..  

LLaa  ddiivvuullggaattiioonn  

ddeess  ddoonnnnééeess  eesstt  

ddiissppoonniibbllee  ddaannss  

llee  RRaappppoorrtt  IITTIIEE..  

MMMMGG  ((BBEE))  //  

GGMMPP//SSEE  
JJaannvviieerr  àà  

  DDéécceemmbbrree  

22001188  

PPMM  PPMM  

  SSoouuss--ttoottaall  22  ::  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  55  000000    

  IInnddiiccaatteeuurr  dd’’iimmppaacctt  ::  PPuubblliiccaattiioonn  aannnnuueellllee  ddeess  rraappppoorrttss  ddee  ssuuiivvii  ssuurr  llaa  pprroodduuccttiioonn..      
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AAxxeess  

ssttrraattééggiiqquueess  
OObbjjeeccttiiffss  

pprriioorriittaaiirreess    

CCoonntteexxttee  ::  

ccoonnddiittiioonnss  

pprrééaallaabblleess  eett  

rriissqquueess  

CCoonnttrraaiinntteess  ddee  

ccaappaacciittéé    
AAccttiivviittééss    

RRééssuullttaattss  

aatttteenndduuss  
IInnddiiccaatteeuurr  

PPaarrtteennaaiirreess  ddee    

llaa  ccooooppéérraattiioonn    

eett  lliieenn  aavveecc    

pprroocceessssuuss  ddee  

rrééffoorrmmee    

CCaalleennddrriieerr    
CCooûûttss  

eessttiimmééss  

eenn  UUSSDD  

SSoouurrccee  ddee  

ffiinnaanncceemmeenntt  

33..        

CCoolllleeccttee  ddeess  

ttaaxxeess  eett  ddeess  

rreeddeevvaanncceess  

((PPrroodduuiirree  eett  

ppuubblliieerr  lleess  

rraappppoorrttss))    

EEllaabboorreerr,,  pprroodduuiirree  

eett  ppuubblliieerr  lleess  

rraappppoorrttss  ppoorrttaanntt  

ssuurr  llaa  ccoolllleeccttee  eett  llaa  

rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddeess  

fflluuxx  ddeess  ppaaiieemmeennttss  

eett  ddeess  rreevveennuuss  ppoouurr  

ll’’aannnnééee  ffiissccaallee  

22001166..  

DDiiffffiiccuullttéé  ddee  

rreessppeecctteerr    lleess  

ddééllaaiiss  ddee  

pprroodduuccttiioonn  ddeess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  

ffiissccaalleess,,  ttaanntt  

bbiieenn  aauu  nniivveeaauu  

ddee  

ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn    

eett  ddeess  ssoocciiééttééss  

mmiinniièèrreess..      
  

NNoonn  iimmpplliiccaattiioonn  

ddee  ttoouutteess  lleess  

ppaarrttiieess  

pprreennaanntteess  ppoouurr  

llee  ssuuiivvii  ddeess  

rreeccoommmmaannddaattiioonn

ss  ffoorrmmuullééeess  ppaarr  

ll’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr  

IInnddééppeennddaanntt    

  

33..11  RReennffoorrcceerr  llaa  

ccaappaacciittéé  dduu  SSEE  ppoouurr  

ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  

ddeeuuxx  AArrrrêêttééss  

LLeess  AArrrrêêttééss  ssoonntt  

aapppplliiqquuééss..    
NNoommbbrree  ddee  

ssoocciiééttééss  aayyaanntt  

ppaarrttiicciippéé  àà  llaa  

ccoolllleeccttee..      

GGMMPP//SSEE  JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

00  NNééaanntt    

    RRiissqquuee  ddee  rreettaarrdd  

ddee  ddiissppoonniibbiilliittéé  

ddeess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  
  

  33..22    EEllaabboorreerr  eett  

aaddoopptteerr  lleess  TTDDRR  

ppoouurr  llaa  ccoolllleeccttee  eett  llaa  

rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddeess  

ddoonnnnééeess  ddeess  

RRaappppoorrttss    22001166  eett  

22001177  sseelloonn    llaa  

NNoorrmmee  IITTIIEE  eett  lleess  

pprrooccéédduurreess  dduu  

bbaaiilllleeuurr..  

LLeess  TTDDRR  pprrééppaarrééss  

eett  vvaalliiddééss  ppaarr  llee  

CCPP..  

TTDDRR  pprroodduuiittss  eett  

ppuubblliiééss  ddaannss  lleess  

jjoouurrnnaauuxx..    

  

GGMMPP//PPAAGGSSEEMM--

BBAADD//  SSEE..  
FFéévvrriieerr  àà  

MMaarrss  22001188  

  

00  NNééaanntt    

        33..33  PPoouurrssuuiivvrree  

ll’’aappppuuii  dduu  ccoonnssuullttaanntt  

nnaattiioonnaall  ppoouurr  

ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunnee  

ééttuuddee  ddee  ccaaddrraaggee  

ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001177..  

LLee  sseeuuiill  ddee  

mmaattéérriiaalliittéé  eett  llee  

ppéérriimmèèttrree  ssoonntt  

ddééffiinniiss..        

LLee  ccoonnttrraatt  eesstt  

ssiiggnnéé..  LLee  

rraappppoorrtt  ssuurr  

ll’’ééttuuddee  ddee  

ccaaddrraaggee  eesstt  

ddiissppoonniibbllee..  

GGMMPP//SSEE//  

CCOONNSSUULLTTAANNTT..  
11eerr  TTrriimmeessttrree  

22001188  

  

3300  000000  BBNNDD//SSOOCCIIEETTEESS  

MMIINNIIEERREESS//PPTTFF  

        33..44    OOrrggaanniisseerr  ddeess  

aatteelliieerrss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  

ssuurr  llee  rreemmpplliissssaaggee  

ddeess  ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  

ddééccllaarraattiioonn..  

LLeess  ffoorrmmuullaaiirreess  

ssoonntt  bbiieenn  rreemmpplliiss..  
NNoommbbrree  ddee  

ppaarrttiicciippaannttss  àà  

ll’’aatteelliieerr..    

GGMMPP//CCOONNSSUULLTTAANNTT

//SSEE  
JJuuiinn  22001188  

  
66  000000  BBNNDD  

        33..55    OOrrggaanniisseerr  ddeess  

rrééuunniioonnss  eenn    vvuuee  ddee    

ll’’aannaallyyssee  eett  

ll’’aapppprroobbaattiioonn  ddeess  

rraappppoorrttss  pprroovviissooiirreess  

22001166  eett  22001177..  

LLeess  ppaarrttiieess  

pprreennaanntteess  oonntt  pprriiss  

ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  

ccoonntteennuu  dduu  

rraappppoorrtt..    

RRaappppoorrtt    

pprroovviissooiirree  eesstt    

ddiissppoonniibbllee..  

GGMMPP//SSEE  AAvvrriill  eett  AAooûûtt  

22001188  

  

33  000000  BBNNDD  
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AAxxeess  

ssttrraattééggiiqquueess  
OObbjjeeccttiiffss  

pprriioorriittaaiirreess    

CCoonntteexxttee  ::  

ccoonnddiittiioonnss  

pprrééaallaabblleess  eett  

rriissqquueess  

CCoonnttrraaiinntteess  ddee  

ccaappaacciittéé    
AAccttiivviittééss    

RRééssuullttaattss  

aatttteenndduuss  
IInnddiiccaatteeuurr  

PPaarrtteennaaiirreess  ddee    

llaa  ccooooppéérraattiioonn    

eett  lliieenn  aavveecc    

pprroocceessssuuss  ddee  

rrééffoorrmmee    

CCaalleennddrriieerr    
CCooûûttss  

eessttiimmééss  

eenn  UUSSDD  

SSoouurrccee  ddee  

ffiinnaanncceemmeenntt  

        33..66..  11    PPrroodduuiirree    eett  

aaddoopptteerr  llee  rraappppoorrtt  

ddééffiinniittiiff  22001166  ddee  

ll’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr..  LLeess  rraappppoorrttss  

ssoonntt  ccoorrrriiggééss  eett  

aapppprroouuvvééss..  

RRaappppoorrttss  

ddééffiinniittiiffss  ssoonntt  

ddiissppoonniibblleess..  

GGMMPP//PPAAGGSSEEMM//  

IIDDAA//SSEE..  

MMaarrss  eett  

SSeepptteemmbbrree  

22001188  
117755  003388  IIDDAA//PPAAGGSSEEMM  

          

33..66..22    PPrroodduuiirree  eett  

aaddoopptteerr  llee  rraappppoorrtt  

ddééffiinniittiiff  22001177..    

        33..77..11    OOrrggaanniisseerr  llaa  

ccéérréémmoonniiee  ddee  

ppuubblliiccaattiioonn  ddeess  

rraappppoorrttss  ddee  

ccoonncciilliiaattiioonn  22001166..    

LLeess  rraappppoorrttss  ssoonntt  

ppuubblliiééss  yy  ccoommpprriiss  

ssuurr  llee  ssiittee  wweebb  

iittiiee--gguuiinneeee..oorrgg..    

NNoommbbrree  ddee  ccooppiieess  

ddiissttrriibbuuééeess..  

PPuubblliiccaattiioonn  ssuurr  llee  

ssiittee  wweebb  eett  ddaannss  

lleess  oorrggaanneess  ddee  

pprreessssee  

((JJoouurrnnaauuxx))..  

GGMMPP//SSEE  AAvvrriill  22001188  àà  

AAooûûtt  22001188  

  

88  000000  BBNNDD  

        33..77..22    OOrrggaanniisseerr  llaa  

ccéérréémmoonniiee  ddee  

ppuubblliiccaattiioonn  dduu  

rraappppoorrtt    22001177..  

LLee  rraappppoorrtt  eesstt  

ppuubblliiéé  yy  ccoommpprriiss  

ssuurr  llee  ssiittee  wweebb  

iittiiee--gguuiinneeee..oorrgg  

NNoommbbrree  ddee    

ccooppiieess  ddiissttrriibbuuééeess  

yy  ccoommpprriiss  ddaannss  lleess  

jjoouurrnnaauuxx..  

GGMMPP//SSEE  AAooûûtt  22001188  88  000000  BBNNDD  

        33..88    TTrraadduuiirree  eett  

iimmpprriimmeerr  llaa  ssyynntthhèèssee  

ddeess    rraappppoorrttss  22001166  

eett  22001177  eenn  qquuaattrree  

llaanngguueess  nnaattiioonnaalleess..  

LLeess  ttrraadduuccttiioonnss  

ssoonntt  ddiissppoonniibblleess..    
NNoommbbrree  ddee  

ssééaanncceess  eett  ddee  

ppaarrttiicciippaannttss..  

GGMMPP//SSEE  AAvvrriill  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

  

1155  000000    AA  rreecchheerrcchheerr    

        33..99    EEllaabboorreerr  eett  

ppuubblliieerr  llee  rraappppoorrtt  

dd’’aavvaanncceemmeenntt  ddeess  

aaccttiivviittééss  22001177..  

LLee  rraappppoorrtt  

dd’’aavvaanncceemmeenntt      

eesstt  ééllaabboorréé  eett  

ppuubblliiéé  ssuurr  llee  ssiittee..  

LLee  rraappppoorrtt  eesstt  

ddiissppoonniibbllee..    
GGMMPP//SSEE  JJuuiinn  22001188  55  000000  BBNNDD  

        33..1100    CCoonnssttiittuueerr  uunnee  

bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  ddeess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  

ccoonntteexxttuueelllleess  ssuurr  llee  

sseecctteeuurr  mmiinniieerr..  

LLee  llooggiicciieell  eesstt  

aaccqquuiiss..  
BBaassee  ddee  ddoonnnnééeess  

ddiissppoonniibblleess  eett  

ooppéérraattiioonnnneelllleess  eett  

llooggiicciieell  ssééccuurriisséé..  

GGMMPP//SSEE//  

CCOONNSSUULLTTAANNTT  
JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

  

PPMM  PPMM  

  SSoouuss--ttoottaall  33  ::  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  225500  003388    

  IInnddiiccaatteeuurr  dd’’iimmppaacctt  ::  NNiivveeaauu  dd’’aapppprroopprriiaattiioonn  ppaarr  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  eett  lleess  ppooppuullaattiioonnss  cciibblleess..  
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AAxxeess  

ssttrraattééggiiqquueess  
OObbjjeeccttiiffss  

pprriioorriittaaiirreess    

CCoonntteexxttee  ::  

ccoonnddiittiioonnss  

pprrééaallaabblleess  eett  

rriissqquueess  

CCoonnttrraaiinntteess  ddee  

ccaappaacciittéé    
AAccttiivviittééss    

RRééssuullttaattss  

aatttteenndduuss  
IInnddiiccaatteeuurr  

PPaarrtteennaaiirreess  ddee    

llaa  ccooooppéérraattiioonn    

eett  lliieenn  aavveecc    

pprroocceessssuuss  ddee  

rrééffoorrmmee    

CCaalleennddrriieerr    
CCooûûttss  

eessttiimmééss  

eenn  UUSSDD  

SSoouurrccee  ddee  

ffiinnaanncceemmeenntt  

44..        

AAttttrriibbuuttiioonn  oouu  

DDiissttrriibbuuttiioonn  

ddeess  rreevveennuuss..  

AAssssuurreerr  uunn  mmeeiilllleeuurr  

ssuuiivvii  ddee  llaa  ggeessttiioonn  

eett  ddee  ll’’aaffffeeccttaattiioonn  

ddeess  rreevveennuuss  iissssuuss  

ddeess  IInndduussttrriieess  

EExxttrraaccttiivveess..  

FFaaiibbllee  aaccccèèss  dduu  

ppuubblliicc  aauuxx  

iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  

llaa  ggeessttiioonn  ddeess  

ffoonnddss..  
  

LLeess  rreevveennuuss  

pprrooffiitteenntt  ppeeuu  aauuxx  

ccoommmmuunnaauuttééss  

llooccaalleess  ppaarr  

mmaannqquuee  ddeess  

tteexxtteess  

dd’’aapppplliiccaattiioonn..  

44..11    VVeeiilllleerr  àà  

ll’’aaffffeeccttaattiioonn  eett  aauu  

mmaaiinnttiieenn  ddeess  

RReecceevveeuurrss  

CCoommmmuunnaauuttaaiirreess  aauu  

nniivveeaauu  ddeess  zzoonneess  

mmiinniièèrreess..  

LLeess  rreecceevveeuurrss  

ssoonntt  aaffffeeccttééss    
AAccttee  

dd’’aaffffeeccttaattiioonn  eett  

pprréésseennccee  

eeffffeeccttiivvee  ddeess  

RReecceevveeuurrss  

GGMMPP//SSEE//MMMMGG//  

MMDDBB//MMEEFF//MMAATTDD  
FFéévvrriieerr  àà  

MMaarrss  22001188  
00  NNééaanntt    

  AAmméélliioorreerr  llaa  ggeessttiioonn  

eett  llaa  rreeddiissttrriibbuuttiioonn  

ddeess  rreevveennuuss  

((ttrraaççaabbiilliittéé))..  

    44..22    FFoorrmmeerr  lleess  

RReecceevveeuurrss  

CCoommmmuunnaauuttaaiirreess  ssuurr  

llee  PPrroocceessssuuss  IITTIIEE  

aavveecc  llee  rreemmpplliissssaaggee  

ddeess  ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  

ddééccllaarraattiioonn    

LLeess  rreecceevveeuurrss  

ssoonntt  ffoorrmmééss  
MMoodduullee  ddee  

ffoorrmmaattiioonn  eett  

nnoommbbrree  ddee  

RReecceevveeuurrss  

ffoorrmmééss    

MMAATTDD//MMEEFF//SSEE  JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

00  PPMM  

        44..33    SS’’aassssuurreerr  qquuee  

lleess  ddiissppoossiittiioonnss  

pprréévvuueess  ddaannss  llee  

CCooddee  MMiinniieerr  ssoonntt  

aapppplliiqquuééeess    

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  

ssoonntt  aapppplliiqquuééeess  
CCooddee  MMiinniieerr  GGMMPP//SSEE  JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

PPMM  PPMM  

  SSoouuss--ttoottaall  44  ::  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  00    

  IInnddiiccaatteeuurr  dd’’iimmppaacctt  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  rreevveennuuss  iissssuuee  ddeess  IIEE  eesstt  eennrreeggiissttrrééee  eett  rreenndduuee  ttrraannssppaarreennttee..  
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AAxxeess  

ssttrraattééggiiqquueess  
OObbjjeeccttiiffss  

pprriioorriittaaiirreess    

CCoonntteexxttee  ::  

ccoonnddiittiioonnss  

pprrééaallaabblleess  eett  

rriissqquueess  

CCoonnttrraaiinntteess  ddee  

ccaappaacciittéé    
AAccttiivviittééss    

RRééssuullttaattss  

aatttteenndduuss  
IInnddiiccaatteeuurr  

PPaarrtteennaaiirreess  ddee    

llaa  ccooooppéérraattiioonn    

eett  lliieenn  aavveecc    

pprroocceessssuuss  ddee  

rrééffoorrmmee    

CCaalleennddrriieerr    
CCooûûttss  

eessttiimmééss  

eenn  UUSSDD  

SSoouurrccee  ddee  

ffiinnaanncceemmeenntt  

55..    

GGeessttiioonn  ddeess        

ddééppeennsseess  eett  ddee  

ppoolliittiiqquuee  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  

dduurraabbllee..  

AAmméélliioorreerr    llaa  

ggeessttiioonn  ddeess  

ddééppeennsseess  

ppuubblliiqquueess    ffaaccee  àà  llaa  

vvoollaattiilliittéé  ddeess  

rreevveennuuss  iissssuuss  ddeess  

II..EE..  

FFaaiibbllee  ccaappaacciittéé  

ddee  ggeessttiioonn  ddeess  

rreevveennuuss  iissssuuss  

ddeess  II..EE  vveerrssééss  

aauu  nniivveeaauu  

cceennttrraall  eett  

eenngglloouuttiiss  ddaannss  

lleess  ddééppeennsseess  ddee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  

ddee  ll’’EEttaatt..  

DDééppeennddaannccee  

eexxcclluussiivvee  ddeess  

ccoommmmuunnaauuttééss  

rriivveerraaiinneess  ddeess  

ssoocciiééttééss  

mmiinniièèrreess  ssaannss  

ppeerrssppeeccttiivvee  

aapprrèèss  mmiinneess..    

NNoonn  mmaaiittrriissee  

ddeess  pprrooccéédduurreess  

ddee  ddééppeennsseess  

iissssuueess  dduu  

sseecctteeuurr  mmiinniieerr..  

55..11    SS’’aassssuurreerr  qquuee  llaa  

LLooii  ddee  FFiinnaanncceess  aa  

pprriiss  eenn  cchhaarrggee  lleess  

rreevveennuuss  mmiinniieerrss  

ddaannss  llee  vvoolleett  

rreecceetttteess  eett  

ddééppeennsseess..      

LLeess  rreevveennuuss  

mmiinniieerrss  ssoonntt  pprriiss  

eenn  cchhaarrggee..    

LLooii  ddee  FFiinnaanncceess..  MMMMGG//MMBB//GGMMPP//  

SSEE  
JJaannvviieerr  àà    

DDéécceemmbbrree  

22001188  

PPMM  PPMM  

        55..22    SS’’aassssuurreerr  qquuee  llaa  

CCoouurr  ddeess  CCoommpptteess    aa  

cceerrttiiffiiéé  lleess  ccoommpptteess  

ddee  ll’’EEttaatt..    

LLeess  ccoommpptteess  

ssoonntt  cceerrttiiffiiééss..  
LLooii  ddee  

rrèègglleemmeenntt..  
CCoouurr  ddeess  

CCoommpptteess  //GGMMPP//  

SSEE  

JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

PPMM  PPMM  

        55..33    SS’’aassssuurreerr  qquuee  

lleess  rreevveennuuss  iissssuuss  ddeess  

IInndduussttrriieess  

EExxttrraaccttiivveess  ssoonntt  

eeffffeeccttiivveemmeenntt  uuttiilliissééss  

ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  dduu  PPDDLL  

LLee  bbuuddggeett  

ppaarrttiicciippaattiiff  eesstt  

ééllaabboorréé..    

NNoommbbrree  ddee  

rrééaalliissaattiioonnss  

eeffffeeccttuuééeess  ppaarr  

lleess  CCoommmmuunneess  

MMMMGG//MMAATTDD//GGMMPP    

//SSEE  
JJaannvviieerr  àà    

DDéécceemmbbrree  

22001188  

PPMM  PPMM  

  EEvvaalluueerr  eett  

aamméélliioorreerr  lleess  eeffffeettss  

eett  iimmppaaccttss  ddee  ll’’IITTIIEE  

ssuurr  llaa  ggoouuvveerrnnaannccee  

ééccoonnoommiiqquuee  eett  

ssoocciiaallee  ddeess  

ssoocciiééttééss  mmiinniièèrreess  

ssuurr  llaa  ppooppuullaattiioonn  

cciibbllee..  

MMaannqquuee  ddee  

ttrraannssppaarreennccee  

ddaannss  llaa  

ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  

rreecceetttteess  aauuxx  

aayyaannttss  ddrrooiitt  

iissssuueess  ddee  

ll’’eexxppllooiittaattiioonn  

mmiinniièèrree..  

NNoonn  éévvaalluuaattiioonn  

ddeess  iimmppaaccttss  ddee  

llaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  ddee  ll’’IITTIIEE..  

55..44    RReennffoorrcceerr  llee    

ppaarrtteennaarriiaatt  ppuubblliicc  eett  

pprriivvéé  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  ddeess  pprroojjeettss  eett  

pprrooggrraammmmeess  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  

llee  sseecctteeuurr  mmiinniieerr..  

LLee  

cchhrroonnooggrraammmmee  

ddee  llaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  dduu  PPPPPP  

eesstt  pprroodduuiitt  

MMiissee  eenn  ppllaaccee  

dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  

ooppéérraattiioonnnneell  ddee  

ppaarrtteennaarriiaatt  

ppuubblliicc  eett  pprriivvéé  

((PPPPPP))  

MMMMGG//MMEEIIPPPPPP//  

MMEEFF//MMPPCCII//  

MMAATTDD//PPTTFF//GGMMPP//  

SSEE  

JJaannvviieerr    àà  

DDéécceemmbbrree  

  22001188  

PPMM  PPMM  
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IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  PPTTBBAA  22001188  --  iittiiee--gguuiinneeee..oorrgg  

      

AAxxeess  

ssttrraattééggiiqquueess  
OObbjjeeccttiiffss  

pprriioorriittaaiirreess    

CCoonntteexxttee  ::  

ccoonnddiittiioonnss  

pprrééaallaabblleess  eett  

rriissqquueess  

CCoonnttrraaiinntteess  ddee  

ccaappaacciittéé    
AAccttiivviittééss    

RRééssuullttaattss  

aatttteenndduuss  
IInnddiiccaatteeuurr  

PPaarrtteennaaiirreess  ddee    

llaa  ccooooppéérraattiioonn    

eett  lliieenn  aavveecc    

pprroocceessssuuss  ddee  

rrééffoorrmmee    

CCaalleennddrriieerr    
CCooûûttss  

eessttiimmééss  

eenn  UUSSDD  

SSoouurrccee  ddee  

ffiinnaanncceemmeenntt  

66..  

MMaaiinntteenniirr  llee  

ssttaattuutt  ddee  PPaayyss  

CCoonnffoorrmmee..  

EEvvaalluueerr  lleess  pprrooggrrèèss  

rrééaalliissééss  eett  lleess  

oobbssttaacclleess  éévveennttuueellss  

qquuii  eemmppêêcchheenntt  llaa  

mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  

ll’’IITTIIEE--GGuuiinnééee  

DDeess  

ooppppoorrttuunniittééss    

eexxiisstteenntt  ppoouurr  

mmiieeuuxx  éévvaalluueerr  

ll’’iimmppaacctt  rrééeell  ddee  

llaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  

NNoonn  éévvaalluuaattiioonn  

ddeess  pprrooggrrèèss  

rrééaalliissééss  eett    ddeess  

oobbssttaacclleess..  

66..11    EEvvaalluueerr  

ttrriimmeessttrriieelllleemmeenntt  lleess  

aaccttiivviittééss  ccoonntteennuueess  

ddaannss  llee  PPTTBBAA..  

LL’’éévvaalluuaattiioonn  

ttrriimmeessttrriieellllee  eesstt  

eeffffeeccttuuééee  

RRaappppoorrtt  

dd’’éévvaalluuaattiioonn  

ddiissppoonniibbllee..  

GGMMPP//SSEE  

  

JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

00  NNééaanntt    

    MMeessuurreess  pprriisseess  

ppoouurr  llaa  

ccoonnttiinnuuiittéé  ddee  llaa  

mmiissee  eenn  œœuuvvrree  

dduu  pprroocceessssuuss  

IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  

ssuuiittee  aauuxx  

rreeccoommmmaannddaattiioo

nnss  dduu  CCAA..  

RReennffoorrcceemmeenntt  dduu  

ppeerrssoonnnneell  dduu  

SSeeccrrééttaarriiaatt  

EExxééccuuttiiff..  

66..22    EEnnttaammeerr  lleess  

ooppéérraattiioonnss  ddee  

pprrééppaarraattiioonn  àà  

ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  llaa  

vvaalliiddaattiioonn..  

LL’’aauuttoo--

éévvaalluuaattiioonn  eesstt  

ddiissppoonniibbllee  

LLee  PPllaann  dd’’AAccttiioonn  

eesstt  ééllaabboorréé..  
GGMMPP//SSEE//  

CCOONNSSUULLTTAANNTT//  

SSEECCRREETTAARRIIAATT  

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  

11eerr  TTrriimmeessttrree  

22001188  
00  NNééaanntt    

        66..33    EEllaabboorreerr  eett  

aaddoopptteerr  lleess  TTDDRR  eenn  

tteennaanntt  ccoommppttee  ddee  llaa  

NNoorrmmee  22001166..  

LLeess  TTDDRR  ssoonntt  

ééllaabboorrééeess  
PPVV  ddee  sseessssiioonn  

dd’’aaddooppttiioonn..  
GGMMPP//SSEE//  

SSEECCRREETTAARRIIAATT  

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  

MMaarrss  àà      

AAvvrriill  22001188  
00  NNééaanntt  

    PPrroocceessssuuss  ddee  

vvaalliiddaattiioonn  eenn  

22001188..  

IInnssuuffffiissaannccee  

ddaannss  llee  rreessppeecctt  

ddeess  EExxiiggeenncceess  

ddee  llaa  NNoorrmmee  

IITTIIEE..  

66..44    DDéémmaarrrreerr  llee  

pprroocceessssuuss  ddee  

vvaalliiddaattiioonn..  

DDéémmaarrrraaggee  

eeffffeeccttiiff..  
CChhrroonnooggrraammmmee..    GGMMPP//SSEE//  

CCOONNSSUULLTTAANNTT  
PPMM  PPMM  NNééaanntt    

  

  

        66..55    PPrroodduuiirree  eett  

rreemmeettttrree  llee  rraappppoorrtt  

pprroovviissooiirree  ddee  

vvaalliiddaattiioonn..  

RRaappppoorrtt  pprroodduuiitt..  TTrraannssmmiissssiioonn  dduu  

rraappppoorrtt..  
GGMMPP//SSEE//    PPMM  PPMM  NNééaanntt    

        66..66    CCoommmmeennttaaiirree  

dduu  rraappppoorrtt  ppaarr  llee  CCPP  

aauu  vvaalliiddaatteeuurr..    

LLeess  

ccoommmmeennttaaiirreess  

ssoonntt  pprriiss  eenn  

ccoommppttee..  

TTrraannssmmiissssiioonn  dduu  

PPVV  ddeess  

ccoommmmeennttaaiirreess..  

GGMMPP//SSEE//  

CCOONNSSUULLTTAANNTT    
PPMM PPMM PPMM  

        66..77    OOrrggaanniisseerr  llaa  

ccéérréémmoonniiee    ppoorrttaanntt  

ssuurr  llaa  CCoonnffoorrmmiittéé  ddee  

llaa  GGuuiinnééee..  

LLaa  ccéérréémmoonniiee  

eesstt  oorrggaanniissééee..    
RRaappppoorrtt  dduu  

ccéérréémmoonniiee  
GGMMPP//SSEE  OOccttoobbrree  

22001188  
1155  000000  AA  rreecchheerrcchheerr  
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IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  PPTTBBAA  22001188  --  iittiiee--gguuiinneeee..oorrgg  

 

AAxxeess  

ssttrraattééggiiqquueess  
OObbjjeeccttiiffss  

pprriioorriittaaiirreess    

CCoonntteexxttee  ::  

ccoonnddiittiioonnss  

pprrééaallaabblleess  eett  

rriissqquueess  

CCoonnttrraaiinntteess  ddee  

ccaappaacciittéé    
AAccttiivviittééss    

RRééssuullttaattss  

aatttteenndduuss  
IInnddiiccaatteeuurr  

PPaarrtteennaaiirreess  ddee    

llaa  ccooooppéérraattiioonn    

eett  lliieenn  aavveecc    

pprroocceessssuuss  ddee  

rrééffoorrmmee    

CCaalleennddrriieerr    
CCooûûttss  

eessttiimmééss  

eenn  UUSSDD  

SSoouurrccee  ddee  

ffiinnaanncceemmeenntt  

77..        

RReennffoorrcceemmeenntt  

ddee  llaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  ddee  llaa  

ssttrraattééggiiee  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  

eett  ddee  

ddiisssséémmiinnaattiioonn  

PPrroommoouuvvooiirr  llaa  

NNoorrmmee  IITTIIEE  eett  llee  

pprroocceessssuuss  ddee  mmiissee  

eenn  œœuuvvrree  eett  

rreennffoorrcceerr  llee  ddéébbaatt  

ppuubblliicc  aauuttoouurr  ddeess  

rreevveennuuss  dduu  sseecctteeuurr  

eexxttrraaccttiiff..  

AApppprroopprriiaattiioonn  

ddee  ll’’IITTIIEE  ppaarr  lleess  

iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  

ll’’EEttaatt  eett  llaa  

SSoocciiééttéé  CCiivviillee..  

  

FFaaiibbllee  

ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  

ll’’IITTIIEE  ppaarr  lleess  

IInnssttiittuuttiioonnss  eett  llaa  

SSoocciiééttéé  CCiivviillee..  

77..11    MMeettttrree  àà  jjoouurr  llaa  

ssttrraattééggiiee  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn..    

LLaa  ssttrraattééggiiee  ddee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  

eesstt  mmiissee  àà  jjoouurr..  

LLee  rraappppoorrtt  eesstt  

ddiissppoonniibbllee  eett  

ppuubblliieerr  ssuurr  llee  

ssiittee  wweebb..  

GGMMPP//SSEE  MMaarrss  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188    

  

55  000000  BBNNDD    

        77..22    PPllaaiiddooyyeerr  ppoouurr  

aaccccrrooiittrree  ll’’aappppuuii  

ppoolliittiiqquuee  eett  ffiinnaanncciieerr  

nnéécceessssaaiirree  àà  llaa  

ppoouurrssuuiittee  ddee  llaa  mmiissee  

eenn  œœuuvvrree    ddee  ll’’IITTIIEE..  

LLee  ppllaaiiddooyyeerr  eesstt  

eeffffeeccttuuéé..    
LL’’IITTIIEE  ddiissppoossee  

ddeess  rreessssoouurrcceess  

ssuuffffiissaanntteess  ppoouurr  

llaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  dduu  

pprroocceessssuuss  eenn  

22001188  ppoouurr  ssaa  

VVaalliiddaattiioonn..  

LLaa  NNoorrmmee  IITTIIEE  

eesstt  llaarrggeemmeenntt  

ccoonnnnuuee..  

MMMMGG//GGMMPP//SSEE//  

PPAARRTTEENNAAIIRREESS  
MMaarrss  àà  

AAvvrriill  22001188  

  

PPMM  PPMM  

        77..33    RRééaalliisseerr  lleess  

mmiissssiioonnss  ddee  

ddiisssséémmiinnaattiioonn  ddeess  

rraappppoorrttss  22001166  eett  

22001177  ddaannss  lleess  

  zzoonneess  mmiinniièèrreess  

iinncclluusseess  ddaannss  ll’’IITTIIEE..  

LLeess  

ccoommmmuunnaauuttééss  

ssoonntt  iinnffoorrmmééeess    

dduu  ccoonntteennuu  ddeess  

RRaappppoorrttss    

IITTIIEE--GGUUIINNEEEE..  

TTDDRR  ddee  llaa  

mmiissssiioonn,,  rraappppoorrtt  

ddee  llaa  mmiissssiioonn  ddee  

ddiisssséémmiinnaattiioonn,,  

nnoommbbrree  ddee  

ccooppiieess  ddee  

rraappppoorrttss  

ddiissttrriibbuuééss  aauu  

ppuubblliicc..    

NNoommbbrree  ddee  

jjoouurrnnaauuxx  aayyaanntt  

ppuubblliiééss  lleess  

rraappppoorrttss..  

NNoommbbrree  ddee  

ddéébbaattss  ddaannss  lleess  

rraaddiiooss  

ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  

GGMMPP//SSEE//MMAATTDD  MMaaii  22001188  

((RRaappppoorrtt  

22001166))  

  

  

  

  

NNoovv..  22001188    

((RRaappppoorrtt  

22001177))  

  

  
  

  

  

110055  000000  

  

  

  

  

  

  

110055  000000  

BBNNDD  8800  000000  

AA  rreecchheerrcchheerr  

2255  000000  

  

  

  

  

AA  rreecchheerrcchheerr  

        77..44    PPrréésseenntteerr  lleess  

rraappppoorrttss  àà  llaa  mmaaiissoonn  

ddee  pprreessssee..  

    GGMMPP//SSEE  JJuuiinn  22001188  

  
11  000000  BBNNDD  
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IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  PPTTBBAA  22001188  --  iittiiee--gguuiinneeee..oorrgg  

 

 

 

 

AAxxeess  

ssttrraattééggiiqquueess  
OObbjjeeccttiiffss  

pprriioorriittaaiirreess    

CCoonntteexxttee  ::  

ccoonnddiittiioonnss  

pprrééaallaabblleess  eett  

rriissqquueess  

CCoonnttrraaiinntteess  ddee  

ccaappaacciittéé    
AAccttiivviittééss    

RRééssuullttaattss  

aatttteenndduuss  
IInnddiiccaatteeuurr  

PPaarrtteennaaiirreess  ddee    

llaa  ccooooppéérraattiioonn    

eett  lliieenn  aavveecc    

pprroocceessssuuss  ddee  

rrééffoorrmmee    

CCaalleennddrriieerr    
CCooûûttss  

eessttiimmééss  

eenn  UUSSDD  

SSoouurrccee  ddee  

ffiinnaanncceemmeenntt  

       

77..55    PPrréésseenntteerr  lleess  

rraappppoorrttss  ddaannss  ssiixx  ((66))  

UUnniivveerrssiittééss..  

    GGMMPP//SSEE  JJuuiilllleett  eett  

NNoovveemmbbrree  

22001188  

  

44  000000    BBNNDD  

       

77..66    PPuubblliieerr  lleess  

rraappppoorrttss  ddee  ssyynntthhèèssee  

ddaannss  33  jjoouurrnnaauuxx  ddee      

llaa  ppllaaccee..  

    GGMMPP//SSEE  MMaaii  22001188  

  
99  000000  BBNNDD  

 

FFaaiirree  ccoommpprreennddrree  àà  

llaa  ppooppuullaattiioonn  llee  

pprroocceessssuuss  IITTIIEE  ::  

eennjjeeuuxx  eett  ccoonntteennuu  

ddeess  rraappppoorrttss  ppoorrttaanntt  

ssuurr  llaa  ccoolllleeccttee  

FFaaiibbllee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  

ssuurr  llee  pprroocceessssuuss  

IITTIIEE..  

MMééccoonnnnaaiissssaannccee  

ddee  ll’’IITTIIEE  
77..77    IInnsséérreerr  lleess  

mmeessssaaggeess  eett  lleess  

ssppoottss  ppuubblliicciittaaiirreess  

ssuurr  ll’’IITTIIEE  aauu  nniivveeaauu  

ddeess  RRaaddiiooss  eett  TTVV..    

LLeess  ppooppuullaattiioonnss  

ssoonntt  iinnffoorrmmééeess    

dduu  pprroocceessssuuss    

IITTIIEE..  

NNoommbbrree  ddee  

mmeessssaaggeess  

iinnsséérrééss..    

NNoommbbrree  ddee  

ppeerrssoonnnneess  

sseennssiibbiilliissééeess..  

NNoommbbrree  

dd’’éémmiissssiioonnss  

GGMMPP//SSEE..  JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

1155  000000  BBNNDD  

 

      77..88    CCoonncceeppttiioonn  eett  

iimmpprreessssiioonn  ddeess  

aaggeennddaass  eett  

ccaalleennddrriieerrss    

IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  22001199..  

LLeess  ppaarrttiieess  

pprreennaanntteess  ssoonntt  

llaarrggeemmeenntt  

  iinnffoorrmmééeess  ssuurr  llee  

pprroocceessssuuss  

NNoommbbrree  

dd’’aaggeennddaass  eett  ddee  

ccaalleennddrriieerrss  

ddiissttrriibbuuééss..  

NNoommbbrree  ddee  

bbéénnééffiicciiaaiirreess  

SSeeccrrééttaarriiaatt  

EExxééccuuttiiff  
SSeepptteemmbbrree  

22001188  
1100  000000  BBNNDD  

 

      77..99    IInnsséérreerr  lleess  aavviiss  

àà  mmaanniiffeessttaattiioonn  

dd’’iinnttéérrêêtt  ddaannss  lleess    

jjoouurrnnaauuxx..  

LLeess  aavviiss  àà  

mmaanniiffeessttaattiioonn  

dd’’iinnttéérrêêtt  ssoonntt  

ppuubblliiééss      

NNoommbbrree  ddee  

jjoouurrnnaauuxx  aayyaanntt  

iinnsséérréé  lleess  

mmeessssaaggeess..  

nnoommbbrree  ddee  

vviissiitteeuurrss..  

SSeeccrrééttaarriiaatt  

EExxééccuuttiiff..  
JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

11  000000  BBNNDD  

 

      77..1100    AAuuggmmeenntteerr  eett  

rreennoouuvveelleerr  llee  

nnoommbbrree  ddee  

ppaannnneeaauuxx  

ppuubblliicciittaaiirreess..    

LLeess  ppaannnneeaauuxx  

ssoonntt  aaffffiicchhééss  
NNoommbbrree  ddee  

ppaannnneeaauuxx  

aaffffiicchhééss  

SSeeccrrééttaarriiaatt  

EExxééccuuttiiff..  
JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188    

3300  000000  AA  rreecchheerrcchheerr  
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AAxxeess  

ssttrraattééggiiqquueess  
OObbjjeeccttiiffss  

pprriioorriittaaiirreess    

CCoonntteexxttee  ::  

ccoonnddiittiioonnss  

pprrééaallaabblleess  eett  

rriissqquueess  

CCoonnttrraaiinntteess  ddee  

ccaappaacciittéé    
AAccttiivviittééss    

RRééssuullttaattss  

aatttteenndduuss  
IInnddiiccaatteeuurr  

PPaarrtteennaaiirreess  ddee    

llaa  ccooooppéérraattiioonn    

eett  lliieenn  aavveecc    

pprroocceessssuuss  ddee  

rrééffoorrmmee    

CCaalleennddrriieerr    
CCooûûttss  

eessttiimmééss  

eenn  UUSSDD  

SSoouurrccee  ddee  

ffiinnaanncceemmeenntt  

       

77..1111    CCoonncceeppttiioonn  eett  

iimmpprreessssiioonn      ddeess  

ddéépplliiaannttss,,  TTeeeesshhiirrtt,,  

kkééppii  eett  kkaakkéémmoonnooss..  

DDéépplliiaannttss,,    

TTeeeesshhiirrtt,,  KKééppii  eett  

KKaakkéémmoonnooss  ssoonntt  

ddiissppoonniibblleess  

NNoommbbrree  ddee  

ddéépplliiaannttss,,  

TTeeeesshhiirrtt,,  kkééppii  

ddiissttrriibbuuééss..  

NNoommbbrree  ddee  

bbéénnééffiicciiaaiirreess..  

SSeeccrrééttaarriiaatt  

EExxééccuuttiiff..  
MMaarrss  àà  

AAvvrriill  

22001188  

((rraappppoorrtt  

22001166))  

  

OOccttoobbrree  

22001188  

((rraappppoorrtt  

22001177))  

1155  000000  

  

  

  

  

1155  000000  

  

AA  rreecchheerrcchheerr    

  

  

  

  

AA  rreecchheerrcchheerr  

  

       

77..1122    IInnffoorrmmaattiioonn,,  

aabboonnnneemmeenntt,,  

ddooccuummeennttaattiioonn  eett  

rreevvuueess..    

IInnffoorrmmaattiioonnss  

ppuubblliiééeess,,  

aabboonnnneemmeennttss  

rréégguulliieerrss..    

NNoommbbrree  ddee  

rreevvuueess  eett  

ddooccuummeennttaattiioonnss    

ddiissppoonniibblleess..  

GGMMPP//SSEE..  JJaannvviieerr  àà    

DDéécceemmbbrree  

22001188  

22  000000  BBNNDD  

  

 

DDiiffffuusseerr  llaarrggeemmeenntt  llee  

pprroocceessssuuss  IITTIIEE  eenn  

llaanngguueess  nnaattiioonnaalleess  

ddaannss  lleess  rraaddiiooss,,  TTVV  

eett  rraaddiiooss  

ccoommmmuunnaauuttaaiirreess..  

FFaaiibbllee  

vvuullggaarriissaattiioonn  ddee  llaa  

NNoorrmmee  IITTIIEE..  

IImmppaacctt  ddee  ll’’IITTIIEE  

mmaall  ppeerrççuu  
77..1133  OOrrggaanniisseerr  ddeess  

éémmiissssiioonnss      eett  

rreeppoorrttaaggeess  àà  llaa  rraaddiioo  

eett  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn..    

LLeess  ddéébbaattss  

iinntteerraaccttiiffss  ssoonntt  

oorrggaanniissééss  àà  

ll’’iinntteennttiioonn  ddeess  

ggrroouuppeess  cciibblleess..    

LLee  ppuubblliicc  aa  uunnee  

ccoonnnnaaiissssaannccee  

aapppprrooffoonnddiiee..  

NNoommbbrree  ddee  

ddéébbaattss,,  ddeess  

éémmiissssiioonnss  eett  ddee  

rreeppoorrttaaggeess  

rrééaalliissééss..  

GGMMPP//SSEE//TTVV  &&  

RRAADDIIOO..  
JJaannvviieerr  àà    

DDéécceemmbbrree    

22001188  

1155  000000  AA  rreecchheerrcchheerr  

 

CCoonncceevvooiirr  eett  

rrééaalliisseerr  uunn  ffiillmm  

ddooccuummeennttaaiirree  

    77..1144    PPrroodduuiirree  eett  

rrééaalliisseerr  uunn  FFiillmm  

ddooccuummeennttaaiirree  ssuurr  

ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE..  

LLee  ffiillmm  

ddooccuummeennttaaiirree  

eesstt  rrééaalliisséé  

NNoommbbrree  ddee  

ssuuppppoorrttss  

mmééddiiaattiiqquueess..  

GGMMPP//SSEE//  

CCOONNSSUULLTTAANNTT  
JJuuiinn  22001188  1155  000000  AA  rreecchheerrcchheerr  

 

IImmpplliiqquueerr  lleess  

ffeemmmmeess  ddaannss  llee  

pprroocceessssuuss  IITTIIEE  

    77..1155  VVeeiilllleerr  àà  

ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  

ffeemmmmeess  ddaannss  llee  

ddéérroouulleemmeenntt  dduu  

pprroocceessssuuss  IITTIIEE..  

LLeess  ffeemmmmeess  ssoonntt  

iimmpplliiqquuééeess  ddaannss    

llee  pprroocceessssuuss..  

NNoommbbrree  ddee  

ffeemmmmeess  

iimmpplliiqquuééeess..  

GGMMPP//SSEE  JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

PPMM  NNééaanntt    
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AAxxeess  

ssttrraattééggiiqquueess  
OObbjjeeccttiiffss  

pprriioorriittaaiirreess    

CCoonntteexxttee  ::  

ccoonnddiittiioonnss  

pprrééaallaabblleess  eett  

rriissqquueess  

CCoonnttrraaiinntteess  ddee  

ccaappaacciittéé    
AAccttiivviittééss    

RRééssuullttaattss  

aatttteenndduuss  
IInnddiiccaatteeuurr  

PPaarrtteennaaiirreess  ddee    

llaa  ccooooppéérraattiioonn    

eett  lliieenn  aavveecc    

pprroocceessssuuss  ddee  

rrééffoorrmmee    

CCaalleennddrriieerr    
CCooûûttss  

eessttiimmééss  

eenn  UUSSDD  

SSoouurrccee  ddee  

ffiinnaanncceemmeenntt  

88..  

RReennffoorrcceemmeenntt  

ddeess  ccaappaacciittééss  

eett  ffoorrmmaattiioonn  

ddeess  ppaarrttiieess  

pprreennaanntteess  ssuurr  

llee  pprroocceessssuuss  

IITTIIEE..  

OOrrggaanniisseerr  ddeess  

aatteelliieerrss  àà  ll’’iinntteennttiioonn  

ddeess  ppaarrttiieess  

pprreennaanntteess  ssuuiivvaanntt  

llaa  NNoorrmmee  IITTIIEE..  

FFaaiibbllee  nniivveeaauu  

dd’’aapppprroopprriiaattiioonn  

dduu  pprroocceessssuuss  

ppaarr  llee  GGMMPP..  

  88..11    OOrrggaanniisseerr  uunn  

aatteelliieerr  ssuurr  llee  

pprroocceessssuuss  IITTIIEE  eett  

sseennssiibbiilliisseerr  lleess  

mmeemmbbrreess  dduu  

ggoouuvveerrnneemmeenntt..  

AApppprroopprriiaattiioonn  dduu  

pprroocceessssuuss  ppaarr  

lleess  mmeemmbbrreess  dduu  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  

RRaappppoorrtt  ddee  

ll’’aatteelliieerr  eett  

nnoommbbrree  ddee  

ppaarrttiicciippaannttss..    

GGMMPP//SSEE  JJuuiinn  22001188  88  000000  AA  rreecchheerrcchheerr  

  SSeennssiibbiilliisseerr  lleess  

nnoouuvveelllleess  

eennttrreepprriisseess  dduu  

sseecctteeuurr  eexxttrraaccttiiff  eenn  

vvuuee  ddee  lleeuurr  

aaddhhééssiioonn  aauu  

pprroocceessssuuss  IITTIIEE..  

TToouutteess  lleess  

ppaarrttiieess  

pprreennaanntteess  

ddooiivveenntt  êêttrree  

bbiieenn  oouuttiillllééeess  

ppoouurr  uunnee  mmiissee  

eenn  œœuuvvrree  

rrééuussssiiee  dduu  

pprroocceessssuuss  IITTIIEE  

FFaaiibbllee  mmaaiittrriissee  

dduu  pprroocceessssuuss  

IITTIIEE    

88..22    OOrrggaanniisseerr  uunn  

aatteelliieerr  ddee  

sseennssiibbiilliissaattiioonn  aavveecc  

lleess  nnoouuvveelllleess  

eennttrreepprriisseess  ssuurr  llee  

pprroocceessssuuss  IITTIIEE..  

NNoouuvveelllleess  

eennttrreepprriissee  ss  ssoonntt  

ddiissppoossééeess  àà  

ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  

mmiissee  eenn  œœuuvvrree  

ddee  ll’’IITTIIEE  

NNoommbbrree  ddee  

nnoouuvveelllleess      

ssoocciiééttééss  

sseennssiibbiilliissééeess  eett  

iinnttééggrrééeess    ddaannss  

llee  ppéérriimmèèttrree..  

GGMMPP//SSEE//MMMMGG//  

CCHHAAMMBBRREE  DDEESS  

MMIINNEESS  

JJaannvviieerr  àà    

DDéécceemmbbrree  

22001188  

  

00  PPMM  

  EEllaabboorreerr,,  aaddoopptteerr  eett  

mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  

uunn  ppllaann  ddee  

ffoorrmmaattiioonn..  

    88..33    IIddeennttiiffiieerr  lleess  

bbeessooiinnss  eenn  ffoorrmmaatt..  

ddeess  ppaarrttiieess  

pprreennaanntteess  eenn  

mmaattiièèrree  ddee  

ttrraannssppaarreennccee    

BBeessooiinn  ddee  

ffoorrmmaattiioonn  

iiddeennttiiffiiééee  

NNoommbbrree  ddee  

ffoorrmmaattiioonnss  

iiddeennttiiffiiééeess..  

GGMMPP//SSEE  MMaarrss  22001188  00  NNééaanntt    

        88..44    EEllaabboorreerr  eett  

aaddoopptteerr  uunn  ppllaann  ddee  

ffoorrmmaattiioonn..  

PPllaann  ddee  

ffoorrmmaattiioonn  

aapppprroouuvvéé  eett  

ddiissppoonniibbllee  

NNoommbbrree  ddee  

mmoodduulleess  ééllaabboorrééss..    

PPVV  dd’’aapppprroobbaattiioonn  

dduu  ppllaann  ddee  

ffoorrmmaattiioonn..    

GGMMPP//SSEE  AAvvrriill  22001188  

  
00  NNééaanntt  

        88..55    MMeettttrree  eenn  

œœuuvvrree  uunn  ppllaann  ddee  

ffoorrmmaattiioonn..  

LLee  PPllaann  ddee  

ffoorrmmaattiioonn  eett  

mmiissee  eenn  œœuuvvrree  

CCoonntteennuu  ddeess  

ffoorrmmaattiioonnss  

((mmoodduulleess))..  LLeess  

rraappppoorrttss  ddeess  

sséémmiinnaaiirreess  eett  

aatteelliieerrss  ddee  

ffoorrmmaattiioonn..    

NNoommbbrree  ddee  

ppeerrssoonnnneess  

ffoorrmmééeess..    

GGMMPP//SSEE//PPTTFF  JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

5500  000000  BBNNDD    3355  000000  

AA  rreecchheerrcchheerr  

1155  000000  
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AAxxeess  

ssttrraattééggiiqquueess  
OObbjjeeccttiiffss  

pprriioorriittaaiirreess    

CCoonntteexxttee  ::  

ccoonnddiittiioonnss  

pprrééaallaabblleess  eett  

rriissqquueess  

CCoonnttrraaiinntteess  ddee  

ccaappaacciittéé    
AAccttiivviittééss    

RRééssuullttaattss  

aatttteenndduuss  
IInnddiiccaatteeuurr  

PPaarrtteennaaiirreess  ddee    

llaa  ccooooppéérraattiioonn    

eett  lliieenn  aavveecc    

pprroocceessssuuss  ddee  

rrééffoorrmmee    

CCaalleennddrriieerr    
CCooûûttss  

eessttiimmééss  

eenn  UUSSDD  

SSoouurrccee  ddee  

ffiinnaanncceemmeenntt  

  PPaarrttiicciippeerr  aauuxx  

aatteelliieerrss,,  sséémmiinnaaiirreess  

eett  ffoorrmmaattiioonnss  àà  

ll’’eexxttéérriieeuurr  aaiinnssii  

qquu’’aauuxx  vvooyyaaggeess  

dd’’ééttuuddeess  ppoouurr  

ppaarrttaaggee  eett  éécchhaannggee  

dd’’eexxppéérriieennccee  aavveecc  

lleess  aauuttrreess  ppaayyss..      

  MMiissee  àà  jjoouurr  dduu  

pprroocceessssuuss  IITTIIEE  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  

llaa  NNoorrmmee..  

88..66    PPaarrttiicciippeerr  aauuxx  

aatteelliieerrss,,  sséémmiinnaaiirreess  

aauu  nniivveeaauu  rrééggiioonnaall      

eett  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  

vvooyyaaggeess  dd’’ééttuuddeess..  

LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  

CCoommiittéé  ddee  

PPiilloottaaggee  eett  dduu  

SSeeccrrééttaarriiaatt  

EExxééccuuttiiff  ssoonntt  

mmiieeuuxx  oouuttiillllééss    

NNoommbbrree  ddee  

rraappppoorrttss  ddeess  

aatteelliieerrss  eett  

sséémmiinnaaiirreess  

ppuubblliiééss  eett  

ddiissppoonniibblleess  yy  

ccoommpprriiss  ssuurr    llee  

ssiittee..  

NNoommbbrree  ddee  

bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  

ffoorrmmaattiioonn  eett  

vvooyyaaggeess    dd’’ééttuuddeess  

àà  ll’’ééttrraannggeerr..  

GGMMPP//SSEE//  

PPAARRTTEENNAAIIRREESS..  
JJaannvviieerr  àà    

DDéécceemmbbrree

22001188  

VVooiirr  ..88..55    

        88..77    FFoorrmmeerr  lleess  

mmeemmbbrreess  dduu  GGMMPP,,  lleess  

ccaaddrreess  eett    aaggeennttss  dduu  

SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff..  

CCaaddrreess  eett  

AAggeennttss  ssoonntt  

ffoorrmmééss  

NNoommbbrree  ddee  

rraappppoorrttss  ddee  

ffoorrmmaattiioonn  

GGMMPP//SSEE//  

PPAARRTTEENNAAIIRREESS..  
JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

VVooiirr  88..55    

  AAppppuuyyeerr  llaa  ssoocciiééttéé  

cciivviillee  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  ddee  ll’’IITTIIEE..  

MMaauuvvaaiissee  

aapppprrééhheennssiioonn  

dduu  pprroocceessssuuss  

ssuurr  lleess    

IInndduussttrriieess  

EExxttrraaccttiivveess  ppaarr  

llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee..  

  88..88  DDiivvuullgguueerr  lleess  

rraappppoorrttss  IITTIIEE  ppaarr  lleess  

oorrggaanniissaattiioonnss  ddee  llaa  

SSoocciiééttéé  CCiivviillee..  

LLaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  

ppaarrttiicciippee  aauu  

pprroocceessssuuss  IITTIIEE  

NNoommbbrree  ddee  

ppeerrssoonnnneess  

ttoouucchhééeess  ppaarr  lleess  

ssééaanncceess  ddee  

ddiivvuullggaattiioonn  ddeess  

rraappppoorrttss  IITTIIEE..  

NNoommbbrree  ddee  

sseessssiioonnss..    

GGMMPP//SSEE//SSOOCCIIEETTEE  

CCIIVVIILLEE//  

PPAARRTTEENNAAIIRREESS..  

JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

PPMM    NNééaanntt  
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AAxxeess  

ssttrraattééggiiqquueess  
OObbjjeeccttiiffss  

pprriioorriittaaiirreess    

CCoonntteexxttee  ::  

ccoonnddiittiioonnss  

pprrééaallaabblleess  eett  

rriissqquueess  

CCoonnttrraaiinntteess  ddee  

ccaappaacciittéé    
AAccttiivviittééss    

RRééssuullttaattss  

aatttteenndduuss  
IInnddiiccaatteeuurr  

PPaarrtteennaaiirreess  ddee    

llaa  ccooooppéérraattiioonn    

eett  lliieenn  aavveecc    

pprroocceessssuuss  ddee  

rrééffoorrmmee    

CCaalleennddrriieerr    
CCooûûttss  

eessttiimmééss  

eenn  UUSSDD  

SSoouurrccee  ddee  

ffiinnaanncceemmeenntt  

99..  

FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  

ddeess  oorrggaanneess  ddee  

ll’’IITTIIEE  

((CCoonnssoolliiddeerr  eett  

rreennffoorrcceerr))  ..  

SS’’aassssuurreerr  ddee  llaa  

ppéérreennnniittéé    ddee  llaa  

mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  

ll’’IITTIIEE  ssuurr  llee  ppllaann  

llééggaall..  

PPéérreennnniissaattiioonn  ddee  

ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  eenn  

lleevvaanntt  lleess  

ccoonnttrraaiinntteess  

llééggaalleess  eett  lleess  

oobbssttaacclleess  àà  ssaa  

mmiissee  eenn  œœuuvvrree..  

  99..11  RRéévviisseerr  llee  

rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr    

dduu  GGMMPP  eett  llee  ppuubblliieerr..        

LLee  rrèègglleemmeenntt  

iinnttéérriieeuurr  eesstt  

rréévviisséé  eett  ppuubblliiéé..  

    

PPrrooccèèss--VVeerrbbaall  

dd’’aaddooppttiioonn  dduu  

nnoouuvveeaauu  

rrèègglleemmeenntt  

iinnttéérriieeuurr..  

GGMMPP//SSEE  MMaarrss  àà  

AAooûûtt  22001188  
44  000000  BBNNDD  

        99..22  VVeeiilllleerr  aauu  rreessppeecctt  

ppaarr  lleess  ssoocciiééttééss  eett  lleess  

aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ddeess  

AArrrrêêttééss  rreellaattiiffss  àà  lleeuurrss  

oobblliiggaattiioonnss..  

LLeess  AArrrrêêttééss  ssoonntt  

ddiissppoonniibblleess..  
LLeess  ddééccllaarraattiioonnss  

ssoonntt  ccoonnffoorrmmeess  

aauuxx  AArrrrêêttééss..  

GGMMPP//SSEE  JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

  

  

00  NNééaanntt    

  RReennddrree  ll’’IITTIIEE  

ffiinnaanncciièèrreemmeenntt  

iinnddééppeennddaannttee  eett  

ppéérreennnnee..        

LLee  ffiinnaanncceemmeenntt  

ddee  ll’’IITTIIEE  ddooiitt  

êêttrree  ppéérreennnniisséé  

ppoouurr  llaa  

ppoouurrssuuiittee  ddee  ssaa  

mmiissee  eenn  oouuvvrree    

IInnssuuffffiissaannccee  ddeess  

mmooyyeennss  aaffffeeccttééss  

ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  ddee  ll’’IITTIIEE..    

FFoorrttee  

ddééppeennddaannccee  

eennvveerrss  lleess  

ppaarrtteennaaiirreess  aauu  

ddéévveellooppppeemmeenntt  

ppoouurr  llee  

ffiinnaanncceemmeenntt..  

99..33  MMeenneerr  llee  

ppllaaiiddooyyeerr  aauupprrèèss  ddeess  

MMiinniissttèèrreess  eenn  cchhaarrggee  

dduu  BBuuddggeett,,  ddee  

ll’’EEccoonnoommiiee    eett  

FFiinnaanncceess,,  dduu  PPllaann  eett  

CCooooppéérraattiioonn  

IInntteerrnnaattiioonnaallee    eett  ddee  

ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  

ppoouurr  ddootteerr  ll’’IITTIIEE--

GGUUIINNEEEE  ddeess  ccrrééddiittss  

ssuuffffiissaannttss  ddaannss  llee  

bbuuddggeett  ddee  ll’’EEttaatt..        

((LLooii  ddee  FFiinnaanncceess))..      

LLeess  aauuttoorriittééss  oonntt  

ccoommpprriiss  llee  

pprroocceessssuuss  IITTIIEE..  

MMoonnttaanntt  dduu  

ffiinnaanncceemmeenntt  

oobbtteennuu  aauupprrèèss  

ddee  ll’’EEttaatt..  

MMMMGG//MMBB//MMEEFF//  

MMPPCCII//  

AASSSSEEMMBBLLEEEE  

NNAATTIIOONNAALLEE//  

GGMMPP//SSEE..  

JJaannvviieerr  àà    

DDéécceemmbbrree  

22001188  

00  NNééaanntt    

        99..44  MMeenneerr  llee  ppllaaiiddooyyeerr  

aauupprrèèss  ddeess  PPTTFF,,  ddeess  

ssoocciiééttééss  mmiinniièèrreess  ppoouurr  

lleeuurr  ccoonnttrriibbuuttiioonn  

vvoolloonnttaaiirree  aauu  

ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  

pprroocceessssuuss  IITTIIEE--

GGUUIINNEEEE..  

LLeess  PPTTFF  eett  lleess  

ssoocciiééttééss  

mmiinniièèrreess  oonntt  

ccoonnttrriibbuuéé  àà  llaa  

mmiissee  eenn  œœuuvvrree  

dduu  pprroocceessssuuss..  

NNoommbbrree  ddee  PPTTFF  

eett  ssoocciiééttééss  aayyaanntt  

aacccceeppttééss  eett  

aappppoorrttééss  lleeuurr    

ccoonnttrriibbuuttiioonn..  

GGMMPP//SSEE//PPTTFF//  

SSOOCCIIEETTEESS  

MMIINNIIEERREESS  

JJaannvviieerr  àà  

DDéécceemmbbrree  

22001188  

00  NNééaanntt    

        99..55  AAccccéélléérreerr  llee  

rreettoouurr  ddee  ll’’IITTIIEE--

GGUUIINNEEEE  ddaannss  sseess  

aanncciieennss  llooccaauuxx  ((eenn  

ccoonnssttrruuccttiioonn  ddaannss  llaa  

ccoouurr  ddee  llaa  DDNNMM))..  

LLee  SSeeccrrééttaarriiaatt  

EExxééccuuttiiff  aa  

ddéémméénnaaggéé  ddaannss  

lleess  llooccaauuxx..    

LLeess  llooccaauuxx  ssoonntt  

mmiiss  àà  ddiissppoossiittiioonn..  
MMMMGG  //GGMMPP//SSEE  FFéévvrriieerr  àà  

MMaarrss  22001188  
33  550000  AA  rreecchheerrcchheerr  
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IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  PPTTBBAA  22001188  --  iittiiee--gguuiinneeee..oorrgg  

 

AAxxeess  

ssttrraattééggiiqquueess  
OObbjjeeccttiiffss  

pprriioorriittaaiirreess    

CCoonntteexxttee  ::  

ccoonnddiittiioonnss  

pprrééaallaabblleess  eett  

rriissqquueess  

CCoonnttrraaiinntteess  ddee  

ccaappaacciittéé    
AAccttiivviittééss    

RRééssuullttaattss  

aatttteenndduuss  
IInnddiiccaatteeuurr  

PPaarrtteennaaiirreess  ddee    

llaa  ccooooppéérraattiioonn    

eett  lliieenn  aavveecc    

pprroocceessssuuss  ddee  

rrééffoorrmmee    

CCaalleennddrriieerr    
CCooûûttss  

eessttiimmééss  

eenn  UUSSDD  

SSoouurrccee  ddee  

ffiinnaanncceemmeenntt  

        99..66    EEnnvviissaaggeerr  uunn  

aannccrraaggee  llééggiissllaattiiff  

((LLooii  ssuurr  IITTIIEE))  àà  llaa  

mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  

PPoolliittiiqquuee  dduu  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  eenn  

mmaattiièèrree  ddee  

ttrraannssppaarreennccee  àà  

ll’’IITTIIEE..  

LL’’aannccrraaggee  

llééggiissllaattiiff  eesstt  mmiiss  

eenn  œœuuvvrree..    

LLaa  llooii  eesstt  rraattiiffiiééee  

eett  pprroommuullgguuééee..  
CCSS//GGOOUUVV..//GGMMPP//

SSEE  
JJaannvviieerr    àà  

JJuuiinn  22001188  
PPMM  NNééaanntt  

  PPrrooppoosseerr  uunn  tteexxttee  

iinnssttiittuuaanntt  uunn  

pprrééllèèvveemmeenntt  ddeess  

rreecceetttteess  ffiissccaalleess  ddeess  

IInndduussttrriieess  

EExxttrraaccttiivveess  ppoouurr  llaa  

mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  

ll’’IITTIIEE--GGUUIINNEEEE..  

LLee  tteexxttee  

ccoonncceerrnnaanntt  ccee  

pprrééllèèvveemmeenntt  

nn’’eesstt  ppaass  

ddiissppoonniibbllee  ppoouurr  llee  

mmoommeenntt..    

LLooii//  DDééccrreett//  oouu  

AArrrrêêttéé  --CCoonnjjooiinntt  

ssuurr  ccee  

pprrééllèèvveemmeenntt..  

99..77  EEllaabboorreerr,,  

ddiissccuutteerr  eett    aaddoopptteerr  

uunn  tteexxttee  ffiixxaanntt  uunn  

pprrééllèèvveemmeenntt  ddeess  

rreecceetttteess    ffiissccaalleess  dduu  

sseecctteeuurr  eexxttrraaccttiiff  

ppoouurr  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  

ddee  ll’’IITTIIEE  

SSooiitt  00,,4455%%  ddeess  

rreecceetttteess  mmiinniièèrreess..  

LLee  pprroojjeett  ddee  

tteexxttee  eesstt  

ééllaabboorréé..    

PPrrooccèèss--VVeerrbbaall  ddee  

llaa  rrééuunniioonn..    

LLiissttee  ddee  

pprréésseennccee..  

AASSSSEEMMBBLLEEEE  

NNAATTIIOONNAALLEE//MMMM

GG//MMBB//MMEEFF//GGMMPP//

SSEE  

JJaannvv..  àà  

JJuuiinn  22001188  
22  550000  AA  rreecchheerrcchheerr  

        99..88  PPrroocceessssuuss  

dd’’ééllaabboorraattiioonn  aauupprrèèss  

ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  

NNaattiioonnaallee  ppoouurr  

ll’’aaddooppttiioonn  dduu  tteexxttee  

ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  

ll’’IITTIIEE  ppaarr  lleess  

rreecceetttteess  ffiissccaalleess  dduu  

SSeecctteeuurr  EExxttrraaccttiiff..  

LLee  tteexxttee  eesstt  

ssoouummiiss  aauuxx  

aauuttoorriittééss  ppoouurr  

aaddooppttiioonn..  

LLooii  aaddooppttééee  eett  

ppuubblliiééee  ssuurr  llee  

ssiittee  wweebb..  

AASSSSEEMMBBLLEEEE  

NNAATTIIOONNAALLEE//MMMM

GG//MMBB//MMEEFF//GGMMPP//

SSEE  

FFéévvrriieerr  àà    

DDéécceemmbbrree  

22001188  

22  550000  AA  rreecchheerrcchheerr  

  RReennffoorrcceerr  lleess  

ccaappaacciittééss  

oorrggaanniissaattiioonnnneellllee  eett  

iinnssttiittuuttiioonnnneellllee..  

RReettaarrdd  ddee  llaa  

tteennuuee  ddeess  

rrééuunniioonnss  dduu  

CCoonnsseeiill  ddee  

SSuuppeerrvviissiioonn  eett  

iinnssuuffffiissaannccee  ddeess  

rrééuunniioonnss  ddeess  

CCoommmmiissssiioonnss  

OOppéérraattiioonnnneelllleess..  

  99..99  OOrrggaanniisseerr  llaa  

tteennuuee  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  

oorrddiinnaaiirree  ppaarr  aann  dduu  

CCoonnsseeiill  ddee  

SSuuppeerrvviissiioonn  eett  eenn  

ccaass  ddee  bbeessooiinn  uunnee  

sseessssiioonn  

eexxttrraaoorrddiinnaaiirree..  

LLaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  

eeffffeeccttiivvee  ddee  llaa  

mmaajjoorriittéé  ddeess  

mmeemmbbrreess  dduu  

CCoonnsseeiill  ddee  

SSuuppeerrvviissiioonn..  

NNoommbbrree  ddee  

PPrrooccèèss--VVeerrbbaauuxx..  

NNoommbbrree  ddee  

pprréésseennccee  ddeess  

mmeemmbbrreess  dduu  

CCoonnsseeiill  ddee  

SSuuppeerrvviissiioonn..  

CCSS//GGMMPP//SSEE..  MMaarrss  àà    

DDéécceemmbbrree  

22001188  

22  000000  BBNNDD  
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IITTIIEE--GGUUIINNEEEE  PPTTBBAA  22001188  --  iittiiee--gguuiinneeee..oorrgg  

 

AAxxeess  

ssttrraattééggiiqquueess  
OObbjjeeccttiiffss  

pprriioorriittaaiirreess    

CCoonntteexxttee  ::  

ccoonnddiittiioonnss  

pprrééaallaabblleess  eett  

rriissqquueess  

CCoonnttrraaiinntteess  ddee  

ccaappaacciittéé    
AAccttiivviittééss    

RRééssuullttaattss  

aatttteenndduuss  
IInnddiiccaatteeuurr  

PPaarrtteennaaiirreess  ddee    

llaa  ccooooppéérraattiioonn    

eett  lliieenn  aavveecc    

pprroocceessssuuss  ddee  

rrééffoorrmmee    

CCaalleennddrriieerr    
CCooûûttss  

eessttiimmééss  

eenn  UUSSDD  

SSoouurrccee  ddee  

ffiinnaanncceemmeenntt  

        99..1100  OOrrggaanniisseerr  llaa  

tteennuuee  rréégguulliièèrree  ddeess  

rrééuunniioonnss  dduu  CCoommiittéé  

ddee  PPiilloottaaggee  ((0099))  

sseessssiioonnss  oorrddiinnaaiirreess  

eett  ddeess  sseessssiioonnss  

eexxttrraaoorrddiinnaaiirreess..  

LLaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  

eeffffeeccttiivvee  ddee  llaa  

mmaajjoorriittéé  ddeess  

mmeemmbbrreess  dduu  

CCoommiittéé  ddee  

PPiilloottaaggee..  

NNoommbbrree  ddee  

PPrrooccèèss--VVeerrbbaall..  

NNoommbbrree  ddee  

pprréésseennccee  ddeess  

mmeemmbbrreess  dduu  

CCoommiittéé  ddee  

PPiilloottaaggee  aauuxx  

rrééuunniioonnss..  

GGMMPP//SSEE..  JJaannvviieerr  àà    

DDéécceemmbbrree  

22001188  

1166  000000  BBNNDD  

        99..1111  OOrrggaanniisseerr  llaa  

tteennuuee  ddeess  rrééuunniioonnss  

ddeess  CCoommmmiissssiioonnss..  

LLaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  

eeffffeeccttiivvee  ddeess  

mmeemmbbrreess..    

NNoommbbrree  ddee  

pprréésseennccee..  
CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS//

SSEE  
JJaannvviieerr  àà    

DDéécceemmbbrree  

22001188  

22  000000  BBNNDD  

EEllaabboorreerr  eett  

aaddoopptteerr  llee  ppllaann  ddee  

ttrraavvaaiill  eett  bbuuddggeett..  

      99..1122    PPuubblliieerr  ddaannss  

lleess  jjoouurrnnaauuxx  eett  ssuurr  llee  

ssiittee  wweebb  llee  PPllaann  ddee  

TTrraavvaaiill  eett  BBuuddggeett  

AAnnnnuueell  ((PPTTBBAA))  22001188..  

LLee  PPTTBBAA  eesstt  

pprréésseennttéé  eett  

aapppprroouuvvéé..    

PPllaann  ddee  TTrraavvaaiill  

eett  BBuuddggeett  

AAnnnnuueell  22001188  

ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  

eett  ppuubblliiééss  ddaannss  

lleess  jjoouurrnnaauuxx  eett  

ssuurr  llee  ssiittee  wweebb..  

GGMMPP//SSEE..  JJaannvviieerr  àà    

MMaarrss  22001188  
77  000000  BBNNDD  

MMoobbiilliisseerr  lleess  

rreessssoouurrcceess  

ffiinnaanncciièèrreess  ppoouurr  llaa  

mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  

ppllaann  ddee  ttrraavvaaiill..  

IInnssuuffffiissaannccee  ddeess  

rreessssoouurrcceess  

ffiinnaanncciièèrreess  eett  

mmaattéérriieelllleess  

RReettaarrdd  ddee  

ppaaiieemmeenntt  ddeess  

eennggaaggeemmeennttss  eett  

ddiiffffiiccuullttééss  ddee  

ffiinnaanncceemmeenntt  

  99..1133  MMoobbiilliisseerr  lleess  

rreessssoouurrcceess  

ffiinnaanncciièèrreess..  

LLeess  rreessssoouurrcceess  

ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  

eett  llee  PPTTBBAA  

eexxééccuuttéé..  

NNoommbbrree  ddee  

nnoouuvveeaauuxx  aaccccoorrddss  

ddee  ffiinnaanncceemmeennttss  

ppaarr  BBaaiilllleeuurrss..  

MMoonnttaanntt  oobbtteennuu  

GGMMPP//SSEE//  

PPAARRTTEENNAAIIRREESS  
JJaannvviieerr  àà    

DDéécceemmbbrree  

22001188  

  

00  NNééaanntt    

        99..1144  EEnnvvooyyeerr  lleess  

ccoouurrrriieerrss  eenn  aannnneexxaanntt  

llee  PPTTBB  eett  rreennccoonnttrreess      

aavveecc  lleess  PPaarrtteennaaiirreess  

TTeecchhnniiqquueess  eett  

FFiinnaanncciieerrss  

((IInnssttiittuuttiioonnss,,  

AAmmbbaassssaaddeess,,  OONNGG,,  

eettcc……))..      

LLeess  ccoouurrrriieerrss  

ssoonntt  aaddrreessssééss  

aauuxx  BBaaiilllleeuurrss  ddee  

FFoonnddss..  

AAccccoorrdd  ddee  DDoonn  

ssiiggnnéé..  
GGMMPP//SSEE//PPTTFF..  FFéévviieerr  àà  

MMaarrss  22001188  
00  NNééaanntt  

  AAssssuurreerr  llee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  

SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  

LLaa  rrééaalliissaattiioonn  

ddeess  mmiissssiioonnss  eesstt  

iinncceerrttaaiinnee  

FFaauuttee  ddee  

ddiissppoonniibbiilliittéé  ddeess  

mmooyyeennss  ddee  

ddééppllaacceemmeenntt  

99..1155  AAccqquuéérriirr  0022  

VVééhhiiccuulleess  ppoouurr  llee  

SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  

eett  11  mmoottoo..  

LLeess  bbiieennss  ssoonntt  

aacchheettééss..  
NNoommbbrree  ddee  

vvééhhiiccuulleess  

ddiissppoonniibblleess..  

SSEECCRREETTAARRIIAATT  

EEXXEECCUUTTIIFF  
FFéévvrriieerr  àà    

DDéécceemmbbrree  

22001188  

7700  000000  AA  rreecchheerrcchheerr  

  

        99..1166  AAccqquuéérriirr  lleess  

mmaattéérriieellss,,  

ééqquuiippeemmeennttss  eett  

mmoobbiilliieerrss  ddee  bbuurreeaauu..  

LLee  SSeeccrrééttaarriiaatt  

EExxééccuuttiiff  eesstt  

ééqquuiippéé  eett  rreenndduu  

ooppéérraattiioonnnneell..  

NNoommbbrree  

dd’’ééqquuiippeemmeennttss  

ddiissppoonniibblleess..  

SSEECCRREETTAARRIIAATT  

EEXXEECCUUTTIIFF  
JJaannvviieerr  àà    

DDéécceemmbbrree  

22001188  

  1155  000000  AA  rreecchheerrcchheerr    
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AAxxeess  

ssttrraattééggiiqquueess  
OObbjjeeccttiiffss  

pprriioorriittaaiirreess    

CCoonntteexxttee  ::  

ccoonnddiittiioonnss  

pprrééaallaabblleess  eett  

rriissqquueess  

CCoonnttrraaiinntteess  ddee  

ccaappaacciittéé    
AAccttiivviittééss    

RRééssuullttaattss  

aatttteenndduuss  
IInnddiiccaatteeuurr  

PPaarrtteennaaiirreess  ddee    

llaa  ccooooppéérraattiioonn    

eett  lliieenn  aavveecc    

pprroocceessssuuss  ddee  

rrééffoorrmmee    

CCaalleennddrriieerr    
CCooûûttss  

eessttiimmééss  

eenn  UUSSDD  

SSoouurrccee  ddee  

ffiinnaanncceemmeenntt  

        99..1177    HHéébbeerrggeerr,,  

ffoorrmmeerr  eett  mmeettttrree  àà  

jjoouurr  llee  ssiittee  wweebb  IITTIIEE  

LLee  ssiittee  wweebb  eesstt  

rreenndduu  aacccceessssiibbllee  

eett  ooppéérraattiioonnnneell..    

CCoonnttrraatt  eett  

ffaaccttuurree..  NNoommbbrree  

ddee  vviissiitteeuurrss  ssuurr  

llee  ssiittee..  

SSeeccrrééttaarriiaatt  

EExxééccuuttiiff  
JJaannvviieerr  àà    

DDéécceemmbbrree  

22001188  

1155  000000  AA  rreecchheerrcchheerr  

        99..1188    EEllaabboorreerr  lleess    

ééttaattss    ffiinnaanncciieerrss    

22001166..    

LLeess  ééttaattss  

ffiinnaanncciieerrss  ssoonntt  

ééllaabboorrééss  eett  

ttrraannssmmiiss  àà  

ll’’AAuuddiitteeuurr..  

LLeettttrree  ddee  

ttrraannssmmiissssiioonn  eett  

ddee  rréécceeppttiioonn  ddeess  

ééttaattss  ffiinnaanncciieerrss  

ppaarr  ll’’aauuddiitteeuurr..  

SSEE//CCOONNSSUULLTTAANNTT  JJaannvviieerr  àà    

DDéécceemmbbrree  

22001188  

1199  997755  BBNNDD  

        99..1199    AAuuddiitteerr  lleess  

ééttaattss    ffiinnaanncciieerrss  

22001155,,  22001166  &&  22001177..  

LLeess  ccoommpptteess  

ssoonntt  aauuddiittééss  eett  

lleess  rraappppoorrttss  

ttrraannssmmiiss  aauu  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  

eett  aauuxx  BBaaiilllleeuurrss  

ddee  FFoonnddss..  

RRaappppoorrtt  dd’’aauuddiitt  

ddiissppoonniibbllee  eett  

ddiissttrriibbuuéé..  

SSEE//CCOONNSSUULLTTAANNTT  JJuuiinn  àà  

AAooûûtt    22001188  

  

1188  000000  BBNNDD  66  006644  

AA  rreecchheerrcchheerr  

1111  993366  

        99..2200    AAccttuuaalliisseerr  llee  

mmaannuueell  ddee  

pprrooccéédduurreess  

aaddmmiinniissttrraattiivveess,,  

ccoommppttaabblleess  eett  

ffiinnaanncciièèrreess..  

LLeess  mmeeiilllleeuurrss  

pprrooccéédduurreess  ssoonntt  

mmiisseess  eenn  ppllaaccee..    

MMaannuueell  ccoonnffoorrmmee  

aauuxx  NNoorrmmeess  

nnaattiioonnaalleess  eett  

iinntteerrnnaattiioonnaalleess  

ddiissppoonniibbllee..  

SSEE//CCOONNSSUULLTTAANNTT  MMaarrss  22001188  77  000000  AA  rreecchheerrcchheerr  

        99..2211    CCoonnttrriibbuuttiioonn  dduu  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  

GGuuiinnééeenn  aauu  

SSeeccrrééttaarriiaatt  

IInntteerrnnaattiioonnaall  ddee  ll’’IITTIIEE  

LLee  ffiinnaanncceemmeenntt  

eesstt  eeffffeeccttuuéé..    
OOrrddrree  ddee  vviirreemmeenntt    GGoouuvveerrnneemmeenntt  //  

GGMMPP//SSeeccrrééttaarriiaatt  

IITTIIEE  

JJaannvviieerr  àà    

DDéécceemmbbrree  

22001188  

1100  000000  AA  rreecchheerrcchheerr  

        99..2222  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt..  LLee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  

rréégguulliieerr  dduu  

SSeeccrrééttaarriiaatt  

EExxééccuuttiiff  eett  ddeess  

oorrggaanneess  ddee  ll’’IITTIIEE  

eesstt  aassssuurrééss..    

RRaappppoorrttss  

ddiissppoonniibblleess..  
SSEECCRREETTAARRIIAATT  

EEXXEECCUUTTIIFF  
JJaannvviieerr  àà    

DDéécceemmbbrree  

22001188  

112288  777733  BBNNDD  9922  446677      

AA  rreecchheerrcchheerr  

3366  330066  

  

  SSoouuss--ttoottaall  99  ::    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  332233  224488    

  IInnddiiccaatteeuurr  dd’’iimmppaacctt  ::  NNoommbbrree  ddee  rraappppoorrttss  dd’’aaccttiivviittééss    eett  ddee  ssuuiivvii  ffiinnaanncciieerr  pprroodduuiittss..  

  TTOOTTAALL  GGEENNEERRAALL    ==    11  ++  22  ++  33  ++  44  ++  55  ++  66  ++  77  ++  88  ++  99  11  113355  228866    
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LLIISSTTEE  DDEESS  AABBRREEVVIIAATTIIOONNSS  

  

  
AACCGG  AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  CCoommmmuunneess  ddee  GGuuiinnééee  

AANN  AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee  

AANNAAIIMM  AAggeennccee  NNaattiioonnaallee  dd’’AAmméénnaaggeemmeenntt  ddeess  IInnffrraassttrruuccttuurreess  MMiinniièèrreess  

BBAADD  BBaannqquuee  AAffrriiccaaiinnee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  

BBAAFFMMPP  BBrriiggaaddee  AAnnttii--FFrraauuddee  ddeess  MMaattiièèrreess  PPrréécciieeuusseess  

BBCC  BBoonn  ddee  CCoommmmaannddee    

BBCCRRGG  BBaannqquuee  CCeennttrraallee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddee  GGuuiinnééee  

BBIICC  BBéénnééffiiccee  IInndduussttrriieell  eett  CCoommmmeerrcciiaall  

BBNNEE  BBuurreeaauu  NNaattiioonnaall  dd’’EExxppeerrttiissee  

BBNNDD  BBuuddggeett  NNaattiioonnaall  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt    

BBTTPP  BBââttiimmeennttss  eett  TTrraavvaauuxx  PPuubblliiccss  

CCAA  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn    

CCAAFF  VVaalleeuurr  CCooûûtt,,  AAssssuurraannccee,,  ffrreett    

CCBBGG  CCoommppaaggnniiee  ddeess  BBaauuxxiitteess  ddee  GGuuiinnééee  

CCBBKK  CCoommppaaggnniiee  ddeess  BBaauuxxiitteess  ddee  KKiinnddiiaa  

CCFFUU  CCoonnttrriibbuuttiioonn  FFoonncciièèrree  UUnniiqquuee  

CCGGII  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  

CCMM  CCooddee  MMiinniieerr  

CCNNSSSS  CCaaiissssee  NNaattiioonnaallee  ddee  SSééccuurriittéé  SSoocciiaallee  

CCNNTT  CCoonnsseeiill  NNaattiioonnaall  ddee  llaa  TTrraannssiittiioonn  

CCPP  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  

CCPPDDMM  CCeennttrree  ddee  PPrroommoottiioonn  eett  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  MMiinniieerr  

CCPPPP  CCoonnttrraatt  ddee  PPaarrttaaggee  ddee  PPrroodduuccttiioonn    

CCRR  CCoommmmuunnee  RRuurraallee    

CCSS  CCoonnsseeiill  ddee  SSuuppeerrvviissiioonn    

DDDD  DDrrooiittss  ddee  DDoouuaannee  

DDFFEE  DDrrooiitt  FFiissccaall  dd’’EExxppoorrttaattiioonn    

DDFFII  DDrrooiitt  FFiissccaall  dd’’IImmppoorrttaattiioonn  

DDGGDD  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddeess  DDoouuaanneess  

DDNNDDIIPP  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  ddee  llaa  DDeettttee  eett  ddeess  IInnvveessttiisssseemmeennttss  PPuubblliiccss  

DDNNII  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  ddeess  IImmppôôttss  

DDNNMM  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  ddeess  MMiinneess  

DDNNPPEEIIPP  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  dduu  PPaattrriimmooiinnee  ddee  ll’’EEttaatt  eett  ddeess  IInnvveessttiisssseemmeennttss  PPrriivvééss  

DDNNTTCCPP  DDiirreeccttiioonn  NNaattiioonnaallee  dduu  TTrrééssoorr  eett  ddee  llaa  CCoommppttaabbiilliittéé  PPuubblliiqquuee  

FFAADD  FFoonnddss  AAffrriiccaaiinn  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt    

FFDD  FFoorrmmuullaaiirree  ddee  DDééccllaarraattiioonn  
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FFIIMM  FFoonnddss  dd’’IInnvveessttiisssseemmeenntt  MMiinniieerr  

FFOOBB  SSaannss  FFrraaiiss  àà  BBoorrdd  ((FFrreeee  oonn  BBooaarrdd))  

GGNNFF  FFrraanncc  GGuuiinnééeenn  

HHaa  HHeeccttaarree  

IIDDAA  AAssssoocciiaattiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  

IIEE  IInndduussttrriiee  EExxttrraaccttiivvee  

IIGGFF  IInnssppeeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ddeess  FFiinnaanncceess  

IISS  IImmppôôttss  ssuurr  lleess  SSoocciiééttééss    

IITTIIEE  IInniittiiaattiivvee  ppoouurr  llaa  TTrraannssppaarreennccee  ddaannss  lleess  IInndduussttrriieess  EExxttrraaccttiivveess    

KKGGNNFF  MMiilllliieerr  ddee  ffrraanncc  GGuuiinnééeenn  

KKMM22  KKiilloommèèttrree  ccaarrrréé    

KKUUSSDD  MMiilllliieerr  ddee  ddoollllaarr  AAmméérriiccaaiinn  

MMAATTDD  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  TTeerrrriittooiirree  eett  ddee  llaa  DDéécceennttrraalliissaattiioonn    

MMEEFF  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEccoonnoommiiee  eett  ddeess  FFiinnaanncceess  

MMMMGG  MMiinniissttèèrree  ddeess  MMiinneess  eett  ddee  llaa  GGééoollooggiiee  

PPMM  PPrriimmaattuurree  ((PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree))    

PPTTBB  PPllaann  ddee  TTrraavvaaiill  eett  BBuuddggeett    

PPTTBBAA  PPllaann  ddee  TTrraavvaaiill  eett  BBuuddggeett  AAnnnnuueell  

PPTTTTBB  PPllaann  ddee  TTrraavvaaiill  TTrriieennnnaall  eett  BBuuddggeett  

PPVV  PPrrooccèèss--VVeerrbbaall    

RRTTSS  RReetteennuuee  ssuurr  ttrraaiitteemmeennttss  eett  SSaallaaiirreess  

SSAAGG  SSoocciiééttéé  AAsshhaannttii  GGoollddffiieelldd    

SSEE  SSeeccrrééttaarriiaatt  EExxééccuuttiiff  

SSII  SSeeccrrééttaarriiaatt  IInntteerrnnaattiioonnaall  

SSEEMMAAFFOO  SSoocciiééttéé  dd’’EExxppllooiittaattiioonn  MMiinniièèrree  dd’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  

SSMMDD  SSoocciiééttéé  MMiinniièèrree  ddee  DDiinngguuiirraayyee  

SSNNIIMM  SSoocciiééttéé  NNaattiioonnaallee  ddeess  IInnffrraassttrruuccttuurreess  MMiinniièèrreess  

SSOOGGUUIIPPAAMMII  SSoocciiééttéé  GGuuiinnééeennnnee  dduu  PPaattrriimmooiinnee  MMiinniieerr  

SSTTEE  SSoocciiééttéé    

TTAA  TTaaxxee  dd’’AApppprreennttiissssaaggee    

TTCCAA  TTaaxxee  ssuurr  llee  CChhiiffffrree  dd’’AAffffaaiirreess  

TTDDRR  TTeerrmmeess  ddee  RRééfféérreennccee    

TTOOFFEE  TTaabblleeaauu  ddeess  OOppéérraattiioonnss  FFiinnaanncciièèrreess  ddee  ll’’EEttaatt  

TTVV  TTéélléévviissiioonn    

TTVVAA  TTaaxxee  ssuurr  llaa  VVaalleeuurr  AAjjoouuttééee  

VVFF  VVeerrsseemmeenntt  FFoorrffaaiittaaiirree..    

  


