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 الق��وان واملهدية واملنست�� بواليات املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة

  وسوسة 
 

 أولو�ات وتحديداملشاريع  ضبطالمركز�ة العمل التنموي وتمك�ن ا�جهات من تدعيم  �� إطار

 اجراءاتجملة من ، 1989، اتخذت السلط العمومية بداية من سنة نجازهاإتنفيذها والسهر ع�� 

اعتمادات املرسمة بم��انيات الوزارات واملخصصة تحو�ل  تيبية تم بموج��ا إقرار مبدإوال�� القانونية 

املجالس الصالحيات  هذهمنح كما تّم .للنفقات ذات الصبغة ا�جهو�ة لفائدة م��انيات املجالس ا�جهو�ة

القانون و  1989من قانون املالية لسنة  77، وذل  بموجب الفصل الالزمة للتصر  �� تل  اعتمادات

امر عدد بموجب ألّول مّرة تم و . املتعلق باملجالس ا�جهو�ة 1989فيفري  4��املؤرخ  11 اسا��ي عدد

 .واملشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة نوعية النفقاتضبط  ،1989مارس  24املؤرخ ��  1989لسنة  375

 

تضطلع بدور حيث  ،ةالنواة اساسية لهيا�ل التنمية ا�جهو� املجالس ا�جهو�ة�عت�� و 

           املؤرخ �� 11تو�� عمال بالقانون اسا��ي عدد إذ ت يط وتنفيذ ال��امج التنمو�ةتخطاس��اتي�� �� 

النرر �� �ل املسائل املتعلقة بالوالية �� امليادين اقتصادية  عالهأذ�ور امل 1989فيفري  4

املتدخل�ن �� إنجاز املشاريع ذات الصبغة ذل  بالتعاون مع مختلف و  ،واجتماعية والثقافية وال��بو�ة

 ا�جهو�ة للتنمية ومختلف املصا�ح ا�جهو�ة للوزارات وادارةا�جهو�ة للتجه��  ادارةع�� غرار �جهو�ة ا

 .اخرى 

 

        إ�� 2007من جانفي الرقابة املشاريع ال�ي تم تنفيذها خالل الف��ةأعمال شملت  وقد

لدائرة املحاسبات مرجع نرر الغرفة ا�جهو�ة  ،واملهدية واملنست�� وسوسة الق��وانواليات ب 2014جوان 

 2013-2007خالل الف��ة �� املجالس ا�جهو�ة ار�عة إ املحالةالدفع اعتمادات إجما��  �لغو  .�سوسة

 ).د.م 4.071( من إجما�� اعتمادات املحالة ع�� الصعيد الوط�ي % 15 بما يقار د أي .م 601حوا�� 

من %  62حوا�� ب ال�حةو التعليم العا�� التجه�� و ال��بية و ات ستأثرت املشاريع التا�عة لوزار اوقد 

 .ل��ا أعمال الرقابةال�ي شم�جهات ل املحالة اعتمادات الدفعإجما�� 

 

 
ّ
 ألت أهدا  الرقابة �� التوتمث

ّ
 ذات الصبغة ا�جهو�ة املشاريعو�رمجة من حسن تخطيط  دك

الصفقات امل��مة عية وشفافية و شر مادات املخصصة لها والتثبت من وإحاام التصر  �� اعتم

ها بالصيانة تل  املشاريع و�عهدتنفيذ متا�عة كفاءة وفاعلية ا�جهات املتدخلة �� مدى  إلنجازها ومن

قت.صالحوا 
ّ
 .��اوصيان��ا و��يئ البنايات املدنيةإ�شاء ب ال�ي شمل��ا أعمال الرقابةاملشاريع  و�عل
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 و 
ّ
 حالت دون صعو�ات أعمال الرقابة من الوقو  ع�� نقائص و نت مك

ّ
املجالس ن تمك

و�علقت مالحرات . املرتقبةبلوا اداء امثل وتحقيق اهدا   منا�جهو�ة ال�ي شملها الفحص 

تنفيذ �و إعداد الدراسات �و إحالة اعتمادات والتصر  ف��ا �و املشاريع و�رمجة خطيط بتالدائرة 

 .واصالحو�عهدها بالصيانة  تل  املشاريع استغالل�و  الصفقات املتعلقة ��اوإدارة  املشاريع
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 أبرز املالحظات
 

أفضت أعمال الرقابة ع�� املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة بواليات الق��وان واملهدية 

واملنست�� وسوسة إ�� الوقو  ع�� نقاط ضعف ونقائص �علقت خاصة بتخطيط و�رمجة املشاريع 

ال�ي وقد حالت تل  النقائص . �� اعتمادات املحالة و�إعداد الدراسات وتنفيذ املشاريع و�التصر 

وتحقيق اهدا   املأمول دون بلوا اداء يتعّ�ن ع�� املصا�ح املعنية وضع اصالحات الالزمة لتفاد��ا 

 إ��ا وفقا ملبداملرتقبة من دعم صالحيات املجالس ا�جهو�ة �� المركز�ة العمل التنموي وإدارة شؤو 

 .  التدب�� ا�حر
 

 تخطيط املشاريع و�رمجة تنفيذها -

 

السلط املركز�ة �� اضطالع بجميع الصالحيات املتعلقة بتخطيط و�رمجة املشاريع  استمّرت

تفعيل دور ا�جهة �� تحديد احتياجا��ا من  ولم يتّم  .ذات الصبغة ا�جهو�ة وضبط أولو�ات تنفيذها

 .ر �شأن منوال التنمية الذي يتما��ى مع حاجيات ا�جهةاملشاريع واتخاذ القرا
 

 التصر  �  اعتمادات  -

 

مبالغ هامة من اعتمادات الدفع املحالة ل�جهات لف��ات طو�لة تّم الوقو  ع�� تجميد 

فمن . و�عطل تنفيذ العديد من املشاريع و�ان باإلماان استفادة م��ا لتنفيذ مشاريع أخرى  ءنتيجة بط

لم يتم  ،�جهات ال�ي شمل��ا أعمال الرقابةاإ��  2013-2007تمت إحال��ا خالل الف��ة  د.م601 جملة 

 %. 66خالل نفس الف��ة، أي بنسبة  د.م 400اس��الك سوى 
 

تالفة تقدير�ة دون  �� شأ��ا قد تّم ع�� ضوءاملشاريع ورصد اعتمادات  إقرار وتبّ�ن أّن 

يف��ض الشروع �� إعدادها قبل صدور قانون ال��امج، مما  نا��� ذل  ع�� دراسات أّولّية  اعتماد

كب��ة ب�ن قيمة اعتمادات املرصودة لبعض املشاريع والتالفة ال�ي أسفرت ع��ا  فوارق ترتب عنه ظهور 

 .الالزمة ضافيةا عتمادات ا �� تأخ�� التنفيذ إ�� ح�ن تخصيص  وهو ما �سّببطلبات العروض 
 

�� فتح اعتمادات التعهد ا�خاصة بالدراسات أدى إ�� التعاقد مع  تأخ��  كما �ّجل أحيانا

 .مااتب الدراسات قبل فتح اعتمادات
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 إعداد الدراسات -

 

مااتب الدراسات ��  �عي�ن د.أ 800بالنسبة إ�� املشاريع ال�ي تفوق تالف��ا التقدير�ة  تّم 

 .رة املعمار�ة أو اختيار حسب امللفاتبدال من اعتماد طر�قة املناظ العديد من ا�حاالت �شال مباشر 
 

مشاريع جديدة دون أن يتم إخضاع املواقع ال�ي أقيمت عل��ا للدراسات  تنفيذ و�ّجل

بتنريم إنجاز البنايات املدنية مما ترتب عنه �� �عض  ةاملتعلق لل��اتيب خالفاا�جيولوجية وذل  

 . شروع أثناء التنفيذا�حاالت إيقا  اشغال وإدخال �غي��ات جوهر�ة ع�� امل
 

 تنفيذ املشاريع -

 

ذات الصبغة ا�جهو�ة لفائدة  للمشاريعتحو�ل اعتمادات املخصصة  إإقرار مبدأحيانا  تّم 

 دون أنم��انيات املجالس ا�جهو�ة ونقل جزء من القرارات املتعلقة بالتصر  العمومي إ�� ا�جهات، 

ا ا�عكس سلبا ع�� لالزمة ملتا�عة تنفيذ املشاريع، مّم ي�حبه الدعم الاا�� بالوسائل املادية والبشر�ة ا

 .العمليات املتعلقة بمتا�عة ومراقبة تنفيذ اشغال
 

 و 
ّ
طول اجراءات مع ل عدم توف�� العقارات الالزمة إلقامة املشاريع قبل البدء �� تنفيذها مث

ر انطالق العدي
ّ
 أّدى امّم د من املشاريع املتعلقة بتخصيص ارا��ي أهم اسباب ال�ي ساهمت �� تأخ

 .�� �عض ا�حاالت إ�� التخ�� عن �عض ماونا��ا واكتفاء بقسط وظيفي م��ا
 

باألحاام القانونية وال��تيبية أحيانا لم تل��م املجالس ا�جهو�ة ال�ي شمل��ا أعمال الرقابة و 

ئية وإبرام عقود ا�جاري ��ا العمل �شأن وجوب ا�حصول ع�� رخص البناء والتقيد باالش��اطات البي

م بتاليف مراقب�ن فني�ن عدم ال��اوذل  إ�� جانب  تأم�ن ع�� مسؤولية املتدخل�ن �� ميدان البناء

 .لبعض اخر��م �عد انطالق اشغال بالنسبة إ�� ا�عيي أو  �عض املشاريعبالنسبة إ�� 
 

ن النرر �� إجراءات طلب العروض وإسناد الصفقات من الوقو  ع�� نقائو 
ّ
شملت ص مك

أخلت بمبادئ املساواة وتاافؤ الفرص أمام قصائية إالدعوة إ�� املنافسة باش��اطات تتضمن معاي�� 

تجاوز مدة تااليف املشاريع ومواعيد إنجازها إ�� جانب سلبا ع��  ذل  وا�عكس .الطلب العمومي

تخ�� �عض مما ترتب عنه  .صلوحّية العروض املحددة بكراسات الشروط �� العديد من ا�حاالت

عدم حرص املجالس ا�جهو�ة ع�� حمل املقاول�ن كما شملت هذه النقائص  .املقاول�ن عن عروضهم

حاالت إبرام مالحق للصفقات ع��  ت�عددو  .ع�� ال��ام بتقديم الضمان ال��ايي �� اجال القانونية

ت أثناء التنفيذ مما سبيل التسو�ة لتال�� النقائص ال�ي تضمن��ا �عض الدراسات أو إلدخال تحو�را

قت نقائص أخرى �عدم  .يخّل بقواعد املنافسة ب�ن العارض�ن
ّ
ال��ام باآلجال القانونية كما �عل
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 عدمذل  بآجال ا�ختم ال��ايي للصفقات إضافة إ�� ال��ايي لألشغال وكاستالم لالستالم الوق�ي و

املعّدات  �� توف�� ا�حاصل � ��سبب التأخ�� اجال استغالل العديد من املشاريع  الشروع ��

 .والتجه��ات واملوارد البشر�ة الالزمة لتشغيلها
 

غياب برامج سنو�ة خاصة بتعهد املشاريع بالصيانة واصالح يتم وضعها �ّجل  اكم

عدم برمجة عمليات صيانة للعديد من فضال عن  بالتنسيق مع الوزارات املعنية واملجالس ا�جهو�ة

 .ذل إ�� طو�لة رغم حاج��ا امل�حة املشاريع منذ ف��ات 
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I - تخطيط املشاريع و�رمجة تنفيذها 
 

دعم صالحيات خالل من  الالمركز�ة إمبد مقومات�عد املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة إحدى 

مخططات قبل إدراجها بتحديد احتياجا��ا من املشاريع و التنمية ا�جهو�ة  إس��اتيجيةوضع و ا�جهات 

تحديد املشاريع ذات الصبغة خصوص أعمال الرقابة بينت استمرار مركز�ة القرار ب ، غ�� أّن التنمية

 .وضبط أولو�ات تنفيذها ا�جهو�ة
 

            عدد القانون اسا��يمن ثا�ي المن الفصل وا�خامسة او�� ت�ن الفقر عمال بأحاام ف

و�� املجلس ا�جهوي إعداد مخطط جهوي للتنمية ينصهر املتعلق باملجالس ا�جهو�ة يت 1989لسنة  11

نجاز املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة ال�ي إالسهر ع�� �تو�� املجلس و  �� إطار املخطط الوط�ي للتنمية

غ�� أّن تنفيذ املخطط ا�حادي عشر للتنمية ملجلس ا�جهوي تضبطها الوزارات املعنية �عد استشارة ا

ما س�ي باملخطط املتحرك  واعتماد�عليق العمل به ، 2010سنة شهد بداية من ) 2007-2011(

دون إتباع اجراءات واملراحل �� ظرو  استثنائية  إعدادهالذي تّم ) 2014-2010املخطط الثا�ي عشر (

وعقب أحداث . استشارة ا�جهاتما يتعلق ب�� العادية �� إعداد املخططات ا�خماسية للتنمية وخاصة 

العمل باملخطط املتحرك بحكم الواقع ودون قرار رس�ي، وذل  باستثناء ما �ان تّم إ��اء  الثورة،

مواصلة  سوى  2011وقانون املالية املوافق له، حيث لم �شهد سنة  2010مخططا ضمن برنامج سنة 

 .إنجاز �عض املشاريع ا�جار�ة
 

��  تقّرر �عث �جان جهو�ة استشار�ة للتنمية تتمثل مهامهاول�ن ، 2012خالل سنة و 

فإّن  ،شاريع التنمو�ة ومتا�عة إنجازهااستشرا  اس��اتيجيات التنمو�ة بالواليات واق��اح ال��امج وامل

، 2013وم��انية سنة  2012إلعداد امل��انية التكميلية لسنة  اعتمادها تشارات ا�جهو�ة ال�ي تّم اس

 
ّ
إ�� الواقعية وقابلية التنفيذ،  اق��احات افتقرتتقديم إ�� التأط�� وان��ت و التنريم  بضعفسمت ا�

� عن هذه التجر�ة 
ّ
 .2014عدم جدواها وفاعلي��ا عند إعداد م��انية الدولة لسنة لمما حّتم التخ�

 

�  ،ملا سبقنتيجة و 
ّ
ظّل إعداد ال��امج ا�جهو�ة للتنمية خاضعا إ�� تخطيط قطا�� مركزي تتو�

مع  وا�حاجيات ال�ي يتم ضبطها مركز�ا�اتيجيا��ا �� إطاره تقديم برامجها �� ا�جهات وفق اس� الوزارات

عرضها ع�� ادارة ا�جهو�ة للتنمية ح�ى تقوم  إعادة صياغة تل  ال��امج �� شال مق��حات يتّم 

 .بإدراجها �� مشروع ال��نامج ا�جهوي للتنمية ومناقش��ا مع املجلس ا�جهوي 
 

املتعلق و  1993د�سم��  28� الصادر � 97منشور الوز�ر اول عدد  ع�� الرغم من أّن و 

 
ّ
د ع�� ضرورة باستشارة املجالس ا�جهو�ة �� خصوص برمجة املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة قد أك

قيام املجالس ا�جهو�ة سنو�ا باختيار املشاريع واق��احها ع�� الوزارات املعنية لتتو�� دراسة تل  

، حيث اجراءاتنت عدم تفعيل تل  قابة بيّ أعمال الر فإّن ، احات ومناقش��ا مع السلط ا�جهو�ةاق�� 
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إعالم كتفاء باوتنفيذها أولو�ات املشاريع و تحديد ات بصالحي �� كث�� من ا�حاالت استأثرت الوزارات

ها ��ا ، مما جعل دور املجالس يقتصر ع�� تنفيذ ال��امج السنو�ة ال�ي تمّد بذل  املجالس ا�جهو�ة

 .الوزارات
 

املنشور املشار إليه حيادا عن التوجهات العامة الرامية إ�� �عز�ز  مخالفة مقتضيات و�عت�� 

دور ا�جهة �� تحديد أولو�ات التنمية و�� اشرا  املباشر ع�� إنجاز املشاريع امل��مجة لفائد��ا، 

ا�جهة �شال وثيق بما يتقرر ع�� املستوى املركزي سواء �ان ذل  �� تب�ي تنمية كّرس ارتباط �و 

 .ق��حة ضمن املخطط ا�جهوي أو �� ترسيمها ضمن امل��انيةاملشاريع امل
 

عدم وضوح مفهوم املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة ع�� مستوى اطار حال  ،من جهة أخرى و 

  املنجزة ع�� املستوى ا�جهوي  القانو�ي املحدد لها وعدم إبراز خصوصيا��ا عن بقية املشاريع
ّ
ن دون تمك

تمو�ل مشاريع ذات ى إ�� أدّ ا ، مّم صبغة جهو�ةاريع ال�ي تكت��ي تحديد املش من ا�جهو�ةاملجالس 

اعتمادات املحالة  من املشار إليه أعاله 1989لسنة  375امر عدد أحاام ع�� مع�ى  ،صبغة جهو�ة

��يئة  �مشرو�ع�� سبيل املثال �� هذا الشأن و�ذكر  .أحيانا أخرى  اعتمادات املفوضة منو أحيانا 

تمو�ل  حيث تّم ) د.م 3(واملستشفى ا�جام�� فرحات حشاد  )د.أ 500( � �سهلول املستشفى ا�جام�

ق اعتمادات املحالة بالرغم من عن طر�الثا�ي املشروع و ضة املشروع اول عن طر�ق اعتمادات املفوّ 

 .�ل��ما م��مج باملخطط ا�حادي عشر أّن 

 

II- التصر  �  اعتمادات 
 

خطط وال��امج املحددة توف�� اعتمادات الالزمة لذل  �� يتطلب تنفيذ املشاريع وفق ا�

  اوقات املناسبة غ�� أّن 
ّ
  نت من الوقو  ع�� �عض اخالالتأعمال الرقابة مك

ّ
قت بإحالة �عل

 .�انيات املجالس ا�جهو�ة و�إعادة توظيف املتبقي م��ا�واس��الك اعتمادات و�مدى كفاي��ا وتن�يلها بم

 �عذل  ترتب عن  وقد
ّ
باإلماان ل �� انطالق تنفيذ �عض املشاريع وتجميد مبالغ مالية هامة �ان ط

قت باستغالل منرومة  .تفادة م��ا لتنفيذ مشاريع أخرى سا 
ّ
" أدب"كما تّم الوقو  ع�� نقائص �عل

 .ساعدت ع�� ارتااب عملّية استيالء ع�� أموال عمومّية

 
 

 إحالة اعتمادات واس��الكها -أ 
 

�جهات إ�� ا 2013-2007قيمة اعتمادات الدفع ال�ي تمت إحال��ا خالل الف��ة بلغ إجما�� 

أي  ،خالل نفس الف��ة م��ا د.م 400 د لم يتم اس��الك سوى .م 601ال�ي شمل��ا أعمال الرقابة حوا�� 

ت بوالية سوسة و %  81بوالية الق��وان و%  58وقد تراوحت تل  النسبة ب�ن  .% 66بنسبة 
ّ
بالتا�� ظل
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وهو  د.م 201�جهات ار�ع بالنسبة إ�� ا ��اة هامة من اعتمادات الدفع غ�� مس��لكة إذ بلغت قيمسب�

 .د.م 1.711 والبالغةمن إجما�� البقايا ع�� الصعيد الوط�ي %  12ما يمثل حوا�� 
 

ها اس��الكسق نبع�� الصعيد الوط�ي ر اعتمادات املحالة ن من خالل مقارنة �سق تطوّ وتب�ّ 

 فقد.النسق الفع�� إلنجاز املشاريع ال يتناسب مع�ّل جهات ا�جمهورّ�ة �� م اعتمادات املحالة إحج أّن 

 �سبة �� ح�ن لم تتجاوز  سنو�ا % 10,4 بنسبة 2013-2007اعتمادات املحالة خالل الف��ة  تتطور 

 حيثالوط�ي  ع�� الصعيدة �لكإ�� تراكم اعتمادات غ�� املس�ذل  أدى  وقد. % 4 هاتطور اس��الك

 .من حجم اعتمادات املحالة % 42��ا �سببلغت 
 

املحالة  حجم اعتمادات الدفعضبط العمل مستقبال ع�� ب ،وتو��ي الدائرة �� هذا السياق

ضوء �سب اس��الك هذه  ع��و  نجاز املشاريع�� النسق الفع�� إل استنادا إ املجالس ا�جهو�ةإ�� 

 .اعتمادات غ�� املستعملة تراكم يجنببما  اعتمادات ع�� املستوى ا�جهوي 
 

 وتن�يلها بامل��انية عتمادات ا لتأخ�� �  إحالة ا -ب 
 

حول التصر  ��  1997 جو�لية 12بتار�خ  30منشور الوز�ر اّول عدد  ع�� الرغم من أّن 

املؤرخ  1340منشور وز�ر املالية عدد كذل  و اعتمادات املحالة وإنجاز املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة 

  2003 جو�لية 28�� 
ّ
وذل   ،ا ع�� إحاام عمليات تحو�ل اعتمادات إ�� املجالس ا�جهو�ةقد حث

إ��  بالنسبة د�سم�� من السنة املالية املعنية 15وال�ي يجب أن ال تتجاوز  إحال��ابضبط آجال 

باملشاريع  �خاصةا مادات الدفعاعتإ�� بالنسبة من �ل سنة  شهر جانفي��اية و التعهد  اعتمادات

 ، املتواصلة
ّ
  إال

ّ
 .اجال أحيانا ��ذهال��ام  عدملوحظ ه أن

 

بالنسبة إ��  2013-2007فتح اعتمادات التعهد خالل الف��ة التوار�خ الفعلية ل��  ن النرر��ّ و 

  249نة شملت عيّ 
ً
ه  ،مشروعا بوالية املهدية 169بوالية سوسة و مشروعا

ّ
        ��ع�� التوا�� لم يتم أن

أشهر بوالية سوسة  4وقد بلغت مدة التأخ�� حوا�� .اجالتل  اح��ام ا�حاالت  من % 27و % 28

 لل��وض املحلية الوحدة مقر مشروع بناء(أشهر بوالية املهدية  6و) الزهور  ملعب مشروع ��يئة(

 ).اجتما��
 

تجاوز مدة  ومن شأن التأخ�� �� فتح اعتمادات التعهد أن �عرض املجالس ا�جهو�ة إ��

قد واضطرار املجلس إ�� إعادة طلب العروض مع ما  �اع� �اتخ�� أ�حا�إ�� صلوحية العروض و�التا�� 

 مشروع بناء مخابر  و�ان ذل  حال .ي��تب عن ذل  من تأخ�� �� تنفيذ املشاريع وز�ادة �� تالف��ا

 لوحية العرض�عد انقضاء مدة ص إحالة اعتمادات بمستشفى فرحات حشاد �سوسة حيث تمت



195 
 

ق به
ّ
من إعادة طلب العروض و مما أدى إ�� رفض املقاول التمديد �� مدة ّصلوحية العرض  املتعل

 �عد مرور جديد 
ّ
 . يوما من تار�خ اعالن عن أول طلب عروض 648ولم تتّم املصادقة ع�� الصفقة إال

 

رات العدل مستوى وزا ع��حاالت التأخ�� �� إحالة اعتمادات التعهد خاّصة  و�ّجلت

 )مشروعا 132(ملشاريع التا�عة لوالي�ي سوسة واملهدية ا�سان والثقافة والر�اضة بالنسبة إ�� وحقوق ا

من املشاريع ال�ي تم �شأ��ا فتح اعتمادات %  60و%  62و%  82حيث �ّجل تأخ�� ع�� التوا�� بنسبة 

 .2013-2007�عهد خالل الف��ة 
 

 مشروعا 418د أفرزت الفحوصات الرقابية ال�ي شملت فق ،وفيما يتعلق باعتمادات الدفع

 
ّ
بالنسبة إ�� والي�ي سوسة واملهدية ال��ام بتحو�ل اعتمادات الدفع �� اجال املحددة ع��  ه لم يتّم أن

إلصدار أوامر فحصها، مما أّدى إ�� تجاوز اجال القصوى  من ا�حاالت ال�ي تّم  % 17و%  26التوا�� �� 

�� خالص كشف ا�حساب  امل�ّجل و�ذكر ع�� سبيل املثال التأخ�� . خالص املقاول�نبالصر  املتعلقة 

الكشف الثا�ي املتعلق بأشغال هدم و ) 2012 سنة(�عنوان توسعة مبيت سر�ة التدخل با�جم  3عدد 

�عد  ع�� التوا�� حيث تم خالصهما )2012 سنة(وإعادة بناء القباضة املالية نج  استقالل �سوسة 

إلصدار أوامر الصر  املتعلقة بخالص  املحّددة من اجال القانونية يوما 78يوما و 254 انقضاء

 .املقاول�ن
 

الف��ة قرار إحالة اعتمادات دفع صادرة خالل  2370 تبّ�ن من خالل فحص ،خرى أمن جهة و 

ع��  % 10و % 11و % 42حوا��  الق��وان واملهدية وسوسة أّن ب املجالس ا�جهو�ة شملت 2013 -2007

تراوح ب�ن ما يز�د عن من تل  القرارات شهدت تأخ��ا �� تن�يلها ضمن م��انيات املجالس املذ�ورةالتوا�� 

P0Fستة أشهر

(1)
P  وثالث سنوات ونصف من تار�خ إصدار قرارات احالة ع�� املستوى املركزي. 
 

إ�� ة والق��وان املجالس ا�جهو�ة �سوسة واملهديتن�يل اعتمادات بم��انيات  �� التأخ��  ويعزى 

إلشارة لو  .أو استالم الن�خة الورقية من قرار احالة ذل  من قبل آمري الصر القيام بطلب انترار 

و�إماان قباض املجالس ا�جهو�ة  من هذه القراراتإلك��ونية  ا��خ تتضمن "أدب"منرومة  ّن أ

رور ع�� العمليات دون امل جهو�ةا� بم��انيات املجالس مبالغهالتن�يل بالتحو�ل  ع�� اشعار اعتماد

لف��ات تجميد اعتمادات املحالة ببند ايداعات املختلفة  من ما ي��تب عن ذل و  خارج امل��انية

�  وقد بلغت هذه اعتمادات املجمدة .طو�لة
ّ
 املجلس ا�جهوي  ةد بقباض.م 9,5حوا��  2013�� مو�

ن شأن ذل  أن يؤدي إ�� ت�خيم �سب وم. الق��وانبقباضة املجلس ا�جهوي ب د.م 9و �سوسة

           % 56اس��الك اعتمادات الدفع ال�ي لم تبلغ بالنسبة إ�� والي�ي سوسة واملهدية سوى ع�� التوا�� 

 .ما تم تن�يله بامل��انية حسب % 65و % 81املختلفة مقابل  املتوفرة ببند ايداعات باعتبار املبالغ % 60و
                                                           

ه �عت�� تأخ��ا �� تن�يل اعتمادات الدفع ضمن م��انية املجلس �ّل مصادقة ع�� قرار باالتفاق مع قاب��ي املجلس ا�جهوّ�� (1)
ّ
ن سوسة واملهدّية ع�� أن

 .أشهر ع�� اقل من تار�خ إصدار قرار إحالة اعتمادات الدفع ع�� املستوى املركزي  6إحالة اعتمادات الدفع من قبل قباضة املجلس خالل أجل يتجاوز 



196 
 

تو��ي الدائرة بضرورة الت�جيل بتسو�ة املبالغ املدرجة ببند ت، ولتال�� مثل هذه الوضعيا

احالة املضمنة بمنرومة أدب، والعمل  ا بامل��انية اعتمادا ع�� قراراتايداعات املختلفة وتن�يله

�� قرارات احالة الك��ونية دون إاستنادا ا�جهو�ة لس امستقبال ع�� تن�يل املبالغ املحالة بم��انية املج

 .نترار الن�خ الورقيةا
 

 للمشاريعاملرصودة كفاية اعتمادات مدى  -ج
 

ع�� فتح اعتمادات التعهد �عد استالم  1997لسنة  30نص منشور الوز�ر اول عدد 

وذل  ضمانا لتخصيص اعتمادات الاافية إلنجاز ال��نامج  ،لملف ا�خاص باملشروعلالوزارة املعنية 

ع ا�خاصة باملجلس�ن ا�جهو��ن أفرزت أعمال الرقابة ع�� املشاري ،ل وخالفا لذ. الوظيفي للمشروع

لة اعتمادات إحا قد تّم  من املشاريع ا�خاصة بالواليت�ن%  74و%  69�سوسة واملهدية أن حوا�� 

 .أية مستندات تتعلق بتحديد القيمة التقدير�ة للمشاريعاملرصودة لها دون إرسال ا�جهة 
 

كب��ة ب�ن قيمة اعتمادات املرصودة  فوارق نحو املذ�ور إ�� ظهور ى التصر  ع�� القد أدّ و 

  ،لبعض املشاريع والتالفة ال�ي أسفرت ع��ا طلبات العروض
ّ
�عض أجيل تنفيذ تب امر الذي تطل

، حيث رصدت له ع�� سبيل املثال مشروع مسرح الهواء الطلق �سوسة�� هذا الشأن و�ذكر  .املشاريع

 الثمن الوارد �� ح�ن أّن  د.م 2 بقيمة اعتمادات �عهد 2010فرة ع�� ال��اث �� سنة وزارة الثقافة واملحا

خالل شهر مارس إ�� التقليص ذل   ىأدّ ، وقد د.م 2,8 بلغقد  2011املستلمة �� أوت العروض أفضل ب

ظيفية �عض اجزاء الو تنفيذ  تأجيلمقعد وإ��  3000مقعد إ��  5000�� عدد املقاعد من  2012

ع�� غرار شباات الهاتف واملولد الكهر�ايي وال��يئة ا�خارجية  2013 خالل شهر أفر�لوع للمشر 

 ع إ�� حللمشرو 
ّ
  م تتّم لو  .ر اعتمادات تكميلية�ن توف

ّ
أي  2013ماي شهر ��  املصادقة ع�� الصفقة إال

 د.م 1 بلغبمملشروع مسرح الهواء الطلق �سوسة توف�� اعتمادات إضافية  وقد تّم  .سنت�نبتأخ�� ناهز 

  .2014سنة م��انية  �عنوان
 

لعدد من املشاريع  ةامج الوظيفيت ع�� ال�� �عديال إدخال  ،�� �عض ا�حاالت اخرى  تّم كما 

 ق��وان ا�جنو�يةمشروع مركز تر�ية وتأهيل املعوق�ن بال، ع�� غرار �عض ماونا��ابحذ  وذل  

 .سوسة ومشروع بناء مركز امن الوط�ي بالقنطاوي 
 

ال��اتيب املعمول ��ا �شأن املشاريع ذات الصبغة ب التقيد بما جاءضرورة ي الدائرة بتو��و 

بناء ع�� نتائج الدراسات  ��اوإحال أسس موضوعيةع�� اعتمادات التعهد  ضبط�� مجال  ا�جهو�ة

 .املحددة اجالمكتملة �� فرز العروض لضمان إنجاز مشاريع اولية وتقار�ر 
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 يا اعتمادات املحالةتوظيف بقاإعادة  -د
 

قة بإعادةر من مجلة املحاسبة العمومية مكرّ  87 الفصل خالفا ألحاام
ّ
توظيف بقايا  املتعل

 اجراءات الالزمة 2014 املجالس ا�جهو�ة ال�ي شملها الفحص حّ�ى مو�� جو�لية لم تتخذ ،عتماداتا 

ملشاريع ال�ي تّم ختمها ��ائيا خالل العديد من ا اعتمادات ال�ي �جلها وإعادة توظيف بقايا لضبط

 من ذل   .2012-2009الف��ة 
ّ
د تتعلق بأر�عة مشاريع تخص قطاع .أ 97بقيمة اعتمادات ت بقايا ظل

رغم وجود العديد من  دة لف��ات تراوحت ب�ن سنت�ن و�سع سنواتمجّم التعليم العا�� بوالية املنست�� 

 .بب عدم كفاية اعتماداتتأخر تنفيذها �سوال�ي نفس القطاع باملشاريع 
 

ال��ايي للمشاريع  ختمع�� إثر ا�ول�ن قامت �عض املجالس بإعادة توظيف �عض البقايا 

           املؤّرخ �� 10جراءات ال�ي حددها منشور الوز�ر اول عدد ذل  لم يتم وفقا لإل فإّن ، املتعلقة ��ا

ق باإلجراءات املعتمدة إلتمام و  2002مارس  5
ّ
عملّيات تحو�ل اعتمادات داخل م��انيات املتعل

بتل  ع�� الوزارات املعنية وعرضها  قرارات إعادة التوظيف إصدار ، حيث ال يتّم املجالس ا�جهوّ�ة

قابض  إ��تقديم كشف مفّصل باملبالغ ال�ي أعيد توظيفها لم يتم  كما. وع�� املجلس ا�جهوي البقايا 

 .والتأش�� عل��ا بالغت من �حة تل  املاملجلس ا�جهوي للتثبّ 
 

نفقات سديد لتاعتمادات بقايا �عض مواصلة استخدام  هذه الوضعية وقد ترتب عن

 الدم تصفية مركز بناء مشروع أشغالاعتمادات بقايا الشأن مشاريع أخرى، و�ذكر �� هذا تتعلق ب

أشغال ترك�� املشروع �عد ختمه ال��ايي تااليف هذا تحميل  بمساكن حيث تّم  ا�جهوي  باملستشفى

 .دون ا�حصول ع�� موافقة الوزارة املعنية ست�جا��ت كهر�ائية بقس�ي الطب العام وا تجه��ا

 

 "بأد"أوجه قصور بمنظومة   -ــه
 

 
ّ
ن النرر �� إجراءات إصدار أوامر الصر  �خالص املقاول�ن واملزودين من الوقو  ع�� مك

نت منخالالت والنقائص ال�ي جملة من ا 
ّ
عمليات استيالء ع�� أموال راجعة إ�� مزّودين  ارتااب مك

 "أدب"ضعف منرومة ��  تل  اخالالتتمثلت قد و . ومقاول�ن �عاملوا مع املجلس ا�جهوي بالق��وان

فيما يتعلق بالرقابة ع�� التعديالت ال�ي يتم إجراؤها ع�� أرقام الهو�ة البنكية للمستفيدين بالدفع، 

ف العون نفس  حيث أّن 
ّ
�غي��ها دون الرجوع إ�� مستوى صالحية أع�� له ل خوّ يدخال البيانات بإ املال

 .ع�� التغي��ات املدخلة من جهة أخرى  رقابةدون وجود أو 
 

سم املستفيد وهو�ته البنكية ورقم بطاقة إ�� ب�ن ار�ط الإ�� " أدب"تفتقر منرومة كما 

أوامر باملستفيدين تخّص ن بيانات �تخز ال �سمح بأّ��ا التعر�ف الوطنية أو املعر  ا�جبايي، خاصة و 
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� .تل  البيانات عند �ل عملية دفع �� هذه ا�حالة إعادة إدخاليمكن إذ  .سابقة صر 
ّ
 كما ال تتو�

إنذارات عند تكرار نفس اق��احات التعهد بالنفقة من حيث املوضوع واملبلغ واملرجع إصدار املنرومة 

 .والتحميل
 

ع�� املستندات املثبتة العمومي ة آمر الصر  واملحاسب ضعف رقابلوحظ  ،من جهة أخرى و 

ن كشط لرقم ��خ غ�� أصلية من طلبات ال��ود وفوات�� تتضّم  قبول  أحيانا حيث تم للنفقات،

ضعف الرقابة ال�ي قام ��ا املراجعون �� أمانة املال ا�جهو�ة قبل كما لوحظ ا�حساب البناي للمزّود، 

 .س ا�جهوي بالق��وانالتأش�� ع�� حسابات قابض املجل
 

ضعف نرام الرقابة ع��  قد استغّل أحد املوظف�ن باملجلس ا�جهوي بالق��وان تبّ�ن أّن وقد 

وجوان  2009 خالل الف��ة املمتدة ب�ن مارسعمليات تحيل وتدليس رتااب ال  إصدار أوامر الصر 

املجلس  جدر اشارة إ�� أّن تو  .د.أ 149,385 بلغت قيم��ا عموميةأموال  أدت إ�� استيالء ع�� 2014

ق ��ذا بإحالة  2014 �� جوانقام ا�جهوي بالق��وان 
ّ
املوضوع إ�� النيابة العمومية لدى امللف املتعل

 .محاكم ا�حق العام
 

استخدام منرومة  املشار إل��ا ��الدائرة بضرورة العمل ع�� معا�جة أوجه القصور  وتو��ي

الل دعم إجراءات املراقبة الية ع�� إدخال البيانات وذل  خاصة من خ�� أقرب اجال  "أدب"

وتحديد مستوى صالحيات مستخدمي تل  املنرومة بالشال الذي يضمن الفصل ب�ن املهام املتنافرة 

 .عل��ا ع�� غرار إدخال البيانات وإجراء التعديالت
 

III- إعداد الدراسات 

 

قة باملشاريع الدراسات تكت��ي 
ّ
 أهمية بالغة بااملتعل

ّ
ره من ظرو  عتبار ما يمكن أن توف

 ها�حسن تنفيذمناسبة 
ّ
املجالس ا�جهو�ة ال�ي شملها الفحص لم تحرص دوما ع�� إحاطة  أّن  ، إال

ال�ي �عض الصعو�ات مما أدى إ�� مواجهة  ،بالعناية الاافيةاملشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة ات دراس

 .تفاد��اباإلماان �ان  إضافيةتااليف �عض املشاريع ل ي�� تحمأحيانا  �سببت

 

 اعتمادات املتعلقة بالدراسات فتح -أ 
 

ه  من الدراسات واشغال،  منفصل�ن لاّل  بندينلامل��انية  تضّمنع�� الرغم من 
ّ
لوحظ فإن

 و�تّم  بفصل اعتمادات الدراسات عن اعتمادات اشغالال تقوم �� أغلب ا�حاالت ة الوزارات املعنيّ  أّن 

 الفة الدراساتت، امر الذي ال �ساعد ع�� التحكم �� ية للمشاريع ع�� بند اشغالرصد مبالغ إجمال
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تأهيل فضاء التنشيط بمن��ه  مشروعو�ذكر �� هذا الصدد . سرع وقت ممكنأ��  تنفيذهاوالبدء �� 

 .ومشروع دار الثقافة بالشراردةبوفيشة بالطفل والعائلة باملهدية ونادي أطفال 
 

قبل مااتب الدراسات  بتعي�ن القيامإ��  �� �عض ا�حاالتفتح اعتمادات  تأخ�� ��ال وأّدى

عدم "الذي ينّص ع�� من مجلة املحاسبة العمومية  84ألحاام الفصل  خالفاوذل   فتح اعتمادات،

ة تبّ�ن من خالل فحص عّين فقد ."جواز عقد أية نفقة أو صرفها ما لم يقع تقر�رها بم��انية املصار�ف

أّن �عي�ن لمجالس ا�جهو�ة ال�ي شمل��ا أعمال الرقابة التا�عة لمشروعا من املشاريع  73من ن تتاوّ 

زمة ل
ّ
من ا�حاالت قبل %  72��  تل  املشاريع قد تّم تنفيذ املصمم�ن وتاليفهم بإعداد الدراسات الال

 � فتح اعتمادات� أخ�� ل التو�لغ معّد  .صة لتل  املشاريعد املخصّ فتح اعتمادات التعهّ  اتإصدار قرار 

 بالنسبة إ�� املشاريع التا�عة للمجلس�ن ا�جهو��ن �سوسة واملهديةع�� التوا�� يوما  269يوما و 309

 .د�سم�� من السنة املالية املعنية هو آخر أجل لفتح اعتمادات التعّهد 15علما وأّن 
 

 املصمم�ن �عي�ن -ب 
 

 النرر ��  من خالل نتب�ّ 
ّ
أو  ملشاريع ال�ي تقّل لم يتم بالنسبة إ�� ا هطرق �عي�ن املصمم�ن أن

من  12املنصوص عل��ا بالفصل ال��ام �� �عض ا�حاالت بالشروط  د.أ 800�عادل تالف��ا التقدير�ة 

املتعلق بضبط إجراءات ومعاي�� �عي�ن أ�حاب  1991نوفم�� 26قرار وز�ر التجه�� واساان املؤرخ �� 

تعي�ن الع�� غرار ضرورة وذل   إلنجاز مشاريع البنايات املدنيةا�خدمات ا�خاضع�ن للقانون ا�خاص 

 .إليهالفة املشاريع املو�لة لم و حجم �شاط �ل مصّم �اخذ �ع�ن اعتبار املباشر�ن با�جهة وب�ن من 

�� �عض ا�حاالت بطرق  ال��ام د.أ 800لمشاريع ال�ي تفوق تالف��ا التقدير�ة يتم بالنسبة ل كما لم

 5 أّن حيث تب�ن املذ�ور أعاله،  حددها الفصل الرا�ع من قرار وز�ر التجه�� واساان �يال التعي�ن

لم يتم �� شأ��ا اعتماد املناظرة  للمجلس ا�جهوي بالق��وان اتا�ع مشروعا 16أصل  مشاريع من

 املعمار�ة 
ّ

ة الناحية و�تعلق امر بمشروع محكم .إسنادها بالتعي�ن املباشر وتّم أو اختيار حسب امللف

ة ومشروع املدرسة اعدادية النموذجية ومشروع تطو�ر املستشفى املح�� ومشروع قصر املاليّ 

مشروع إ�� الشأن بالنسبة هو كذل  و  .ببوحجلة ومشروع ��يئة مبا�ي �لية اداب والعلوم ا�سانية

ط الثا�ي للمدرسة بناء املدرسة اعدادية بأوالد صا�ح سيدي عساكر باملهدية ومشروع بناء القس

 .العليا لعلوم وتقنيات ال�حة �سوسة
 

توف�� ترخيص هيئة  اش��اط بالنسبة إ�� املشاريع التا�عة لوالية سوسةتبّ�ن  ،من جهة أخرى 

ه 
ّ
 أن

ّ
وعمال بقرار وز�ر التجه�� املهندس�ن املعمار��ن للمشاركة �� املناظرات املعمار�ة الوطنية، إال

بجدول املهندس�ن املعمار��ن املعتمد بال��سيم اكتفاء  يتعّ�ن�ان  1991وفم�� ن 26واساان املؤرخ �� 
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لعدم توف�� ترخيص هيئة عروض �عض الإ�� إقصاء التصّر  ع�� هذا النحو ى أدّ  وقد .من قبل الهيئة

 .أمام الطلب العمومي وتاافؤ الفرصاملساواة  إمبدب إ�� اخاللو  املهندس�ن املعمار��ن
 

حول إجراءات �عي�ن املصمم�ن  2013 جانفي 10كرة وز�ر التجه�� الصادرة بتار�خ مذب وعمال

 
ّ
مشاركة أك�� عدد ه يتع�ن إعداد نرام املناظرة الوطنية من قبل ادارة مع ا�حرص ع�� ضمان فإن

  ،املهندس�ن املعمار��نمن ممكن 
ّ
  إال

ّ
 وفق شروط الدعوة إ�� املنافسةن �� عديد ا�حاالت تب�ّ ه أن

و�ناء مطعم باملركب  ع�� غرار مشرو�� بناء مدرسة إعدادية �سلقطةوذل  قصائية امعاي�� من تتض

مهندس�ن معمارّ��ن منتصب�ن بوالية املهدية اش��اط اقتصار املشاركة ع��  تّم حيث  ،ا�جام�� برجيش

 .العروض �عض وهو ما انجّر عنه إقصاء
 

ة جملة من املهام ال�ي تضمن مبدأ الشفافّية إ�� ال�جنة الداخلية للبنايات املدنيل�ن أو�ل و 

ختيار طر�قة ا�� إعمال املنافسة وتكريس مبدأ املساواة وتاافؤ الفرص أمام الطلب العمومي ع�� غرار 

ه  م،بال مصّم �عي�ن املصمم�ن ومتا�عة البطاقات التقييمية ا�خاّصة 
ّ
جميع ن عدم تضم�تبّ�ن فإن

 تل  ال�جان  حاضربمالتعي�ن قرارات  اتخاذ تّم ع�� أساسهاال�ي  العناصر 
ّ
د من مما لم �ساعد ع�� التأك

 .مشروعية تل  التعيينات
 

املباشر تعي�ن النت أعمال الرقابة ع�� عمليات بيّ فقد  ،وحول توزيع اعباء ب�ن املصمم�ن

  واملستشار�نلمهندس�ن املعمار��ن ل
ّ
ه لم يتم ع�� مستوى املجالس ا�جهو�ة باملهدية وسوسة أن

مهمات إعداد الدراسات ال�ي حددها قرار وز�ر  إسنادوالق��وان ال��ام �� �عض ا�حاالت بمعاي�� 

تاافؤ الفرص املساواة و  إدبمب يخّل ، مما املذ�ور أعاله 1991نوفم��  26املؤرخ ��  واساانالتجه�� 

وفر من املهمات لوحظ استئثار �عض املصمم�ن واستشار��ن بالقسط ا  ، حيثأمام الطلب العمومي

 .اخرللبعض مهمات ية أسناد �� ح�ن لم يتم إ
 

 2011سنة ع�� التعيينات ال�ي تمت خالل الف��ة املمتدة ب�ن خاصة وتن�حب هذه الوضعّية 

 92من ب�ن  جلس ا�جهوي �سوسة، حيث تبّ�ن أّن ملشاريع التا�عة للمبالنسبة إ�� ا 2014 أفر�لشهر و 

  35لم يتم �عي�ن املصمم�ن املتعامل معهم،  ئمةمهندسا معمارّ�ا مدرجا بقا
ً
م��م ولو ملّرة واحدة  مهندسا

  57بالنسبة إ�� �اوح ب�ن مهمة واحدة وخمس مهماتي�عدد من املهام إسناد مقابل 
ً
كذل  . مهندسا

مشاريع لنفس املهندس  6إسناد  2012�� سنة  الشأن بالنسبة إ�� املهندس�ن املستشار�ن، حيث تّم 

  13�� الهيا�ل �� ح�ن لم ينتفع  املستشار 
ً
إ�� أما بالنسبة  .آخر �� نفس اختصاص بأي �عي�ن مهندسا

مهندسا معمار�ا  30مهندسا من ضمن  15ثر أاستفقد املشاريع التا�عة للمجلس ا�جهوي بالق��وان 

 .د.أ 790 بلغت أ�عابمن إجما�� قيمة   % 67حوا�� ب
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 تاملتعلقة بالدراساعقود البرام إ -ج 
 

املجالس  تقوم ،من قرار وز�ر التجه�� واساان املذ�ور أعاله 15حاام الفصل خالفا أل 

د �� الغرض الدراسات دون إبرام عقو  بإعدادبتاليف املهندس�ن الرقابة  أعمالا�جهو�ة ال�ي شمل��ا 

مشروع   و�ذكر ع�� سبيل املثال .التسو�ة و�تم ذل  بصفة الحقة وع�� سبيل �� التنفيذ الشروعقبل 

 ن�ن ومشروع ��ذيب مبا�ي �لية اداب والعلوم ا�سانية برقادةا��يئة و�عشيب امللعب البلدي بالورد

بناء مقر لفرقة انياب وخزان للماء ��جن املهدية ومشروع توسعة محكمة استئنا  ومشروع 

عقود �عد تار�خ  إبرام��جيل حاالت ع�� مستوى املجلس�ن ا�جهو��ن �سوسة واملهدية  تّم  كما .�سوسة

مشروع و  �سوسة جانفي18توسعة مدرسة  ايي لألشغال ع�� غرار مشروعالقبول الوق�ي والقبول ال��

 .)قسط أول (��يئة ال�جن املد�ي باملهدية 
 

ال  املجلس ا�جهوي بالق��وان أّن  د.أ 15بالنسبة إ�� املهام ال�ي ال تتجاوز قيم��ا املالية  ولوحظ

 .�� الغرض و�تم اكتفاء بإعداد كشف أ�عاب يقوم بإبرام عقود
 

تأخ�� ب صمم�ن واملستشار�ناملمع أخ�� �� إبرام عقود قد بررت املجالس ا�جهو�ة التو 

 امشروعا تا�ع 73من تتاون نة ن من خالل فحص عيّ تب�ّ و التعهد،  اعتماداتالوزارات املعنية �� فتح 

تّم  ،م��ا % 71أّن  2012-2007خالل الف��ة  �اراسا�د تنفيذ للمجلس�ن ا�جهو��ن باملهدية وسوسة تّم 

 .بحوا�� سنة �عد �عي�ن املهندس�ن �� شأ��التعهد فتح اعتمادات ا
 

 لتأخ�� �  إعداد الدراساتا -د 
 

ب�ن تار�خ �عي�ن املصمم�ن وتار�خ تقديم ملف طلب  املّدة الفاصلةطول  تّم الوقو  ع��

 عيّ من خالل النرر ��  نتب�ّ  فقدالعروض 
ّ
 ار�عة أّن تا�عة للمجالس ا�جهو�ة ملّفا  41ون من نة تتا

أشهر  10شهرا �سوسة و 12بوالية املهدية وملشاريع املتعلقة إ�� ا بالنسبة اشهر  16معدل تل  املدة بلغ 

 .برسائل التعي�ن مضّمنشهر�ن وفقا ملا هو مدة ال تتجاوز مقابل ، وذل  املنست��ب أشهر 7و بالق��وان
 

واستشار��ن املصمم�ن عدم ال��ام من ا�حاالت إ��  % 80أسباب التأخ�� �� حوا�� و�عود 

طول املدة ال�ي و  فيما بي��منتيجة ضعف التنسيق باستكمال املهام املو�لة إل��م �� املواعيد املحددة 

 .�ستغرقها إجراءات املصادقة ع�� الدراسات
 

اشغال �� تنفيذ  التأخ�� �� الشروع� ن يؤدي إ�أومن شأن التأخ�� �� إعداد الدراسات 

 هتتالففضال عن ارتفاع  حددة،امل جال�� استغالله �� ا  والشروععدم استكمال املشروع �التا�� و 

فوارق هامة ب�ن اعتمادات املرصودة للمشروع والعروض ��تب عن ذل  توقد  .نتيجة �غّ�� اسعار
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ع�� اخ��ال املدة ال�ي �ستغرقها إجراءات �ة للتجه�� ادارات ا�جهو  حرص�ستد�� هو ما و  املالية

 .الدراساتاملصادقة ع�� 

 

 الدراسات ودقةجودة  -هـ
 

من �� �عض ا�حاالت والي�ي سوسة واملهدية � �إ التا�عةاملشاريع الدراسات املتعلقة ب �شاو

 
ّ
ية من قبل الوزارات ففي غياب إعداد دراسات أول. ة وك��ة اخطاء املرتكبة أثناء التصميمعدم الدق

 استشارات حول الدراسات ا�جيوتقنية إجراءبتقوم ادارات ا�جهو�ة للتجه��  ،املعنية باملشاريع

ال �ستند  إ�� إعداد دراسات تمهيديةأحيانا يؤدي  بالتوازي مع �عي�ن املصمم�ن، مما والطو�وغرافية

 .ةالطو�وغرافيو  ع�� نتائج الدراسات ا�جيوتقنية
 

املتعلق بتنريم  2009سبتم��  14املؤرخ ��  2617من امر عدد  14لفصل ا أّن  و�الرغم من

لألرض املزمع إقامة املشروع لوجية تقنية ينّص ع�� وجوب إعداد دراسة جيو نجاز البنايات املدنية إ

ه  ،فوقها
ّ
عدم  ،ن �� حاالت أخرى كما تب�ّ . فحصها ا�حاالت ال�ي تّم من  % 71��  لم يتم ال��ام بذل فإن

 .لدراساتتل  اتوف�� امثلة التنفيذية لإدراج �عض الفصول بالدراسات التمهيدية املفصلة وعدم 

ومشروع ��يئة مركز التخييم عا�� بحمام سوسة و مشروع توسعة دار الثقافة ع�� الدمن ذل  و�ذكر 

 . �سوسة
ّ
أثناء التنفيذ ع�� ب عن اخالالت املذ�ورة إيقا  اشغال وإدخال �غي��ات جوهر�ة وقد ترت

كميات اعمال ال�ي أفرز��ا الدراسات، وذل  ع�� غرار املستشفى املح�� بأ�ودة والوحدة املحلية 

 .لل��وض اجتما�� بزاو�ة سوسة
 

�عد  ظهرت حيثعدم دقة الدراسات �� مشروع ��يئة وتوسعة مقّر والية سوسة،  تبّ�ن كما

لتال�� مما استوجب وقف اشغال ، البنايات ىحدإ ��يال بعيو ال جملة من �� تنفيذ اشغال الشروع

إيقا  تنفيذه ملدة  الشأن بالنسبة إ�� مشروع ��يئة مركز التخييم �سوسة الذي تّم  �ان كذل . ذل 

�سبب عدم إدراج �امل فصول قسط  )شغالا تنفيذ �عاقدية لمدة يوما ك 240مقابل (يوما  184

حصول ز�ادة جوهر�ة �� كميات �عض اشغال بلغت  إضافة إ��  السوائل عند إعداد الدراسات، وذل

مشروع بالنسبة إ�� د��ا الدراسات كما هو الشأن �� �عض ا�حاالت خمسة أضعا  الكميات ال�ي حّد 

 .��يئة وتوسعة ال�جن املد�ي باملهدية
 

ير�ة ال�ي أثبتت املقارنة ب�ن اعتمادات املرصودة للمشاريع والتالفة التقد من جهة أخرى،و 

 وجود فروق هامة بالواليات ار�ع قيمة العروض املالية املستلمةو  أفرز��ا الدراسات التمهيدية املفصلة

) القسط الثا�ي(و�ذكر ع�� سبيل املثال مشروع ��يئة املبيت ا�جام�� امام املازري باملنست��  .بي��ا

د �� ح�ن بلغت التالفة التقدير�ة .أ 300باعتمادات جملية قدرها  2012سنة �� الذي تمت برمجته 
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 الشروعطلب اعتمادات إضافية وأدى إ�� عدم ذل  استوجب  وقد، % 110 قدرهاد أي بز�ادة .أ 630

ذكر دراسة قسط السوائل ا�خاص ب��يئة القسم تكما  .2014�� تنفيذ املشروع ح�ى مو�� جو�لية

مقابل  د.أ 160بلغت الالفة التقديرّ�ة القديم لألمراض النفسية إليواء قسم أمراض العيون حيث 

 .% 26أي بز�ادة قار�ت تّم ا�حصول عليه عرض كأد�ى  د.أ 201
 

 وتطبيق العقو�ات احتساب م�افأة مهام الدراسات -و
 

  1978 جانفي 26املؤرخ ��  1978لسنة  71امر عدد من  29 ينص الفصل
ّ
يقع ه ع�� أن

 ة املاافأة ع�� املهّم احتساب 
ّ
امللف الف�ي للتمو�ل حسب  التمهيدية من أجل إعدادالدراسات بقة املتعل

املعمار��ن ماافأة املهندس�ن خالل إعادة احتساب تب�ن من و  .نايات�سبة مائو�ة للمبلغ ا�جم�� للب

�� احتساب تل   ال�ي تّم اعتمادهاالقاعدة  أّن  املفصلو املوجز  �نالتمهيدي �نالرسممقابل إنجاز 

الكهر�اء، التجه��ات (الهندسة املدنية أشغال اقساط الفنية قسط أشغال  نة عتتضمن ز�ادا�عاب 

خالفة ملا جاء و�عت�� هذه الطر�قة �� احتساب م ،)ال�حية والسوائل، الطرقات والشباات املختلفة

للتجه�� دارة ا�جهو�ة وجهة إ�� ا ساان املبوزارة التجه�� وا املدنية امة للبنايات بمراسلة ادارة الع

القاعدة املتوخاة �عنوان تطبيق النسب  أّن "وال�ي أكدت ع��  2001أفر�ل 21بجندو�ة بتار�خ 

أشغال  تتضمن أشغال قسط الهندسة املدنية فقط وأّن  املذ�ور أعاله29املنصوص عل��ا بالفصل 

 اجراءاتاذ تو��ى الدائرة بضرورة اتخ ،وعليه".ط الفنية ليست من مهام املهندس�ن املعمار��نقساا

الرسم�ن التمهيدي�ن املوجز الالزمة لتوضيح كيفية احتساب ماافأة املهندس�ن املعمار��ن مقابل إنجاز 

 .واملفصل
 

�� إن بالنسبة ة املتعلقة بدراسات الهندسة املعمار�ة تب�ّ احتساب ماافأة املهّم  �خصوصو 

حتساب ا اح��ام قاعدة  ون خالصها د تّم املشاريع التا�عة للمجلس ا�جهوي �سوسة أنه  �عض

تقديرات الّدراسات  ب�نتطبيق �سبة ماافأة املهمة ع�� الثمن اد�ى لألشغال  املفروض اعتمادها و��

الثمن الناتج عن الصفقة إذا ما لوحظ فرق ب�ن التقديرات ونتائج الصفقة يفوق النسبة املسموح ��ا و 

املتعلقة املهندس املعماري أ�عاب  ر�قة احتسابطو�ذكر ع�� سبيل املثال  .واملنصوص عل��ا بالعقد

مبلغ اشغال  أساس حيث تم احتساب ماافأة املهمة ع�� ،مشروع بناء املستشفى املح�� بأ�ودةب

وهو ) د.أ 333(طلب العروض ب والثمن والوارداملبلغ اد�ى ب�ن التقديرات  عوضا عن )د.أ 393(املنجزة 

 .دون وجه حق دينار  1.088دفع مبلغ ما أدى إ�� 
 

ع�� مستوى املجلس ا�جهوي باملهدية فيما يتعلق باحتساب ماافأة  اخاللكما لوحظ نفس 

ن احتساب ، حيث تب�ّ سالف الذكر 1978لسنة  71من امر عدد  36 الفصلة املنصوص عل��ا باملهّم 

الثمن  ع�� أساس املهندس املستشار �� السوائل ملشروع ��يئة القسم القديم لألمراض النفسيةأ�عاب 
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  الصفقةالناتج عن 
ّ
ما أدى م ،د�ىل الثمن ا عوضا عن احتسابه ع�� أساس تقديرات الدراسة ال�ي تمث

 .دون وجه حقلفائدته  اينار د 623دفع إ�� 
 

حول خالص املهندس�ن فقد تّم الوقو  ع��  نفس امر من 44وخالفا ملا جاء بالفصل 

�� ا�خالص وذل  ع�� غرار مشروع  ح��ام املراحل ال�ي تفتح ا�حّق يتم �شأ��ا ا عديد ا�حاالت ال�ي لم

بناء املعهد الثانوي بالقلعة الصغرى ومشروع توسعة قسم طب اطفال باملستشفى ا�جام�� 

نت ادارة ا�جهو�ة للتجه�� من ا�عاب  % 90 بال من سوسة واملهدية بخالص باملهدية،حيث أذن

قبل استالم الوق�ي للمشروع�ن سالفي الذكر " 3خ"املهمة أ�عاب ن م%  70و" 2خ"املتعلقة باملهمة 

 .خالص بقية ا�عاب قبل استالم ال��اييو 
 

ع�� الدراسات املتعلقة باملشاريع نت أعمال الرقابة فقد بيّ ،بتطبيق العقو�اتتعلق يا فيما أّم 

من  48ملنصوص عل��ا بالفصل عدم ال��ام باألحاام ا التا�عة للمجلس�ن ا�جهو��ن �سوسة واملهدية

�عض  ارتاابمن املذ�ور أعاله واملتعلقة بالتقاعس �� إنجاز الدراسات، إذ بالرغم  71امر عدد 

ه لاملصمم�ن واملهندس�ن استشار��ن 
ّ
�� العقو�ات املقّررة �سليط  يتم مالعديد من املخالفات، فإن

شروع ��يئة قسم أمراض العيون ومشروع عدم ال��ام مصم�ي م ،و�ذكر ع�� سبيل املثال .شأ��م

ومشروع بناء املدرسة العليا لعلوم وتقنيات قسم طب اطفال باملستشفى ا�جام�� باملهدية  عةتوس

بملفات طلب العروض و�مخطط املشروع املوجز  بآجال مّد ادارة ا�جهو�ة للتجه��ال�حة �سوسة 

 .إل��م �� الغرض املوجهة بيهارغم التن
 

�عّدد حاالت تجاوز �سب التسامح �� اثمان والكميات بالز�ادة أو بالنقصان  كما لوحظ

ت نتائج دون أن تاون موضوع مراجعة وذل  ع�� غرار مشروع بناء املستشفى املح�� ��ب��ة الذي �ّجل

السوائل و الكهر�اء وا�حماية من ا�حرائق و  الهندسة املدنية �� أقساطز�ادة  فرز العروض �� شأنه

 .مقارنة بمبلغ الدراسات التمهيدية املفصلة % 142و  % 57و % 13ع�� التوا�� بنسبة ه�� الص�� والتج
 

 �  ميدان البناء والتأم�ن ع�� املحيط دراسة املؤثراتو خص البناء ر  -ز
 

 بأحاام�� عديد ا�حاالت أن املجالس ا�جهو�ة ال�ي شمل��ا أعمال الرقابة ال تل��م تبّ�ن 

 ال��ئة ال��ابية والتعم��من مجلة  68الفصل 
ّ
ه لم يتم �� أغلب ا�حاالت ا�حصول ع�� ، حيث لوحظ أن

�شأ��ا استصدار  �حاالت ال�ي تّم � ا�إكما تبّ�ن بالنسبة  .قبل البدء �� تنفيذ املشاريعص بالبناء رخ

�� و�ذكر ع ،اشغالصا�ح البلدية إليقا  امل تدخلع�� إثر  بصفة الحقة قد تّم ذل   أّن رخص بناء 

ومشروع بناء املطعم ة نج  استقالل �سوسة سبيل املثال مشروع هدم و�ناء مقر القباضة املاليّ 

 .�سبب عدم توفر رخصة البناءأشهر  4ألك�� من نجازهما إ ا�جام�� بالرجيش اللذين �عطل
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ؤدي إ�� اخالل يأن قبل انطالق اشغال حصول ع�� رخص البناء ا�عدم ومن شأن 

 وأن يحرم مدى مطابق��ا ألمثلة ال��يئة العمرانيةمن حيث ا�حركة العمرانية  رقابة ع��الإجراءات ب

 د.أ 13,6إصدار رخص البناء وال�ي قدر��ا الدائرة بحوا�� معاليم تحصيل من  املحليةجماعات ا�

 .مشروعا بوالي�ي الق��وان واملنست�� 13عينة تتاون من بالنسبة إ�� 
 

 2005لسنة  1991عدد  امرإ�� عدم ال��ام بأحاام نحو املذ�ور   ع�� الالتصرّ  ّدىكما أ

بالنسبة إ�� جميع املشاريع ن املتعلق بدراسة املؤثرات ع�� املحيط حيث تب�ّ  2005 جو�لية 11املؤرخ �� 

  �عض املشاريع املنجزة بوالي�ي الق��وان واملنست�� � �إاملنجزة بوالي�ي سوسة واملهدية و 
ّ
ه لم يتم التقيد أن

 .بتقديم كراسات الشروط ا�خاصة باإلجراءات البيئية
 

 أنه لوحظ ،ع�� مسؤولية املتدخل�ن �� ميدان البناء وفيما يتعلق بالتأم�ن ،من جهة أخرى و 

واملتعلق باملسؤولية واملراقبة  1994 جانفي 31املؤرخ ��  1994لسنة  9خالفا ألحاام القانون عدد 

عدم ال��ام املجالس ا�جهو�ة بإبرام عقود  ،من مجلة التأم�ن 95لبناء وكذل  الفصل الفنية �� ميدان ا

الشأن بالنسبة إ�� تأم�ن مسؤولية املقاول واملتعاقدين  �ان كذل و  .تأم�ن ع�� املسؤولية العشر�ة

ق��وان حيث تب�ن بالنسبة إ�� املشاريع املتعلقة بوالي�ي ال الثانو��ن �� حالة حصول حوادث أو خسائر،

أما بالنسبة إ�� مشاريع والي�ي سوسة  .واملنست�� عدم ال��ام املقاول�ن بإبرام عقود تأم�ن ع�� ا�حر��ة

 .نجاز املشاريع املعنيةإ�ا لم �غط �امل ف��ات واملهدية، فل�ن تم إبرام عقود تأم�ن ع�� ا�حض��ة، فإ�ّ 
 

IV- شاريعتنفيذ امل 

 

قاسما مش���ا ب�ن املجالس ا�جهو�ة ال�ي شمل��ا  هاز نجاإالبطء �� و  �عطل املشاريع �عت�� 

تخصيص ارا��ي الالزمة �لدعم واملساندة و بوسائل اصلة وذل  نتيجة النقائص املتّ  ،أعمال الرقابة

 .اشغال تنفيذومتا�عة مراقبة �و  إلقامة املشاريع
 

 سائل الدعم واملساندةو  -أ
 

إ�� تكريس قات ذات الصبغة ا�جهو�ة تحو�ل اعتمادات املخصصة للنف إجراءات�د  �

جزء من القرارات املتعلقة بالتصر  العمومي إ�� ا�جهات �عز�زا  المركز�ة النفقات العمومية ونقل

 . لدورها �� العمل التنموي 
ّ
الوسائل املادية والبشر�ة، بلم ي�ح��ا الدعم الاا��  جراءاتهذه ا  أّن  إال

اهدا  املرجوة من إقرار تل  من بلوا  حّدت�ات ال�ي أعمال الرقابة عن �عض الصعو حيث كشفت 

 .جراءاتا 
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دار�ة ذات العالقة املباشرة بإعداد وتنفيذ د من الهيا�ل ا يعدالفعالوة ع�� عدم ترك�� 

ع�� غرار الدوائر الفرعية للمشاريع وال��امج ا�جهو�ة والدوائر ومتا�عة املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة 

 اماانيات �شاو املجالس ا�جهو�ة ضعف ، ات والتخطيط وخاليا مراقبة التصرّ الفرعية للدراس

 .ملراقبة ومتا�عة تنفيذ املشاريع الالزمةووسائل النقل  �نوالتقني �نوغياب الفّني والبشر�ة املادية
 

ه  ،املشاريع امل��مجة�ة ك� ورغم
ّ
ة ادارات ا�جهو�ة املعنية �اإلدارة ا�جهو� تمك�ن يتّم  لمفإن

املوارد البشر�ة من  للتجه�� وادارة ا�جهو�ة ألمالك الدولة والشؤون العقار�ة وادارة ا�جهو�ة للتنمية

التاو�ن �� مجال إدارة الصفقات  نقصلوحظ ، حيث لضرور�ةعمل اوسائل المن ذات الكفاءة و 

 ةلس ا�جهو�ابال من املج اعوان واملوظف�ن املعني�نواملالية العمومية ومتا�عة املشاريع بالنسبة إ�� 

 .ا�جهو�ة للتجه�� اتوادار 
 

جراءات لإل دليل من جهة أخرى لوحظ أّن املجالس ا�جهو�ة ال�ي شملها الفحص تفتقر إ�� و 

املتبعة �شأن دراسة وتنفيذ املشاريع واختالفها  اجراءاتعدم وضوح إلدارة املشاريع وهو ما ساهم �� 

 .من جهة إ�� أخرى 
 

ضرورة العمل ع�� توف�� املوارد املادية والبشر�ة  تدعو الدائرة إ�� ،م إدارة املشاريعملز�د إحااو 

ضع دليل إجراءات خاص بإدارة املشاريع و و  ا�جهات املتدخلة، لفائدةووسائل العمل الضرور�ة 

 . وآجالهان تحديد مسؤوليات ا�جهات املتدخلة ومختلف مراحل تنفيذ املشاريع يتضّم 
 

 لتنفيذ املشاريع ملعّدةات العقار ا -ب
 

ا�جهو�ة ، لوحظ عدم حرص املجالس الالزمة إلقامة املشاريعندرة ارا��ي ع�� الرغم من 

  فقد، املتوفرة لد��ا حماية العقاراتحصر و ع�� 
ّ
 دقيقة وشاملة �جميع�ح عدم وجود قاعدة بيانات ات

كما  .وخاصة م��ا ارا��ي البيضاءا�جهو�ة املجالس الدولة و إ�� ملكي��ا امالك العقار�ة الراجعة 

 را��يتصفية اوضاع العقار�ة لبعض ا املتعلقة بجراءات متا�عة ا ضعف �� وجود لوحظ 

قطعة ومن امثلة ع�� ذل   .بال�جل العقاري  ترسيمها إجراءاتاستكمال املخصصة إلقامة املشاريع و 

 إجراءات تتم متا�عةاللت�ن لم من�ل �امل قطعة الاائنة بال�� ا�جديد بارض الاائنة بالساحل�ن وال

           2007سنة  لتوا�� منذرغم تقديم مطلب�ن �� الغرض ع�� ا 2014��جيلهما ح�ى شهر مارس 

 .2009سنة و 

 

ن من خالل متا�عة تنفيذ املشاريع ا�جار�ة باملجالس ا�جهو�ة ال�ي شمل��ا أعمال تب�ّ  وقد

 ، 2014 الرقابة خالل جانفي ومارس وأفر�ل
ّ
ر إنجازها وجود العديد من املشاريع املعطلة أو ال�ي تأخ

زمة إلقامة املشروع قبل إقراره 
ّ
ر قطعة ارض الال

ّ
�سبب إشااليات عقار�ة، وذل  لعدم التأكد من توف
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من املشاريع ا�جار�ة بوالي�ي %  8و % 17و�ذكر ع�� سبيل املثال أن حوا�� . من قبل الوزارة املعنية

 .ملنست�� ع�� التوا�� شهدت تأخ��ا �� انجازها �سبب إشااليات عقار�ةالق��وان وا
 

ر انطالق  تنفيذ املشاريع��  الشروعقبل ارا��ي � �ويعت�� عدم توف
ّ
من أهم أسباب تأخ

عدم إشراك مصا�ح ادارة ا�جهو�ة ألمالك الدولة والشؤون العقار�ة ��  أمامخاصة  �االعديد م�

مشروع بناء املدرسة اعدادية  ،و�ذكر �� هذا السياق ،ذات الصبغة ا�جهو�ةتخطيط و�رمجة املشاريع 

إال ��  �� شأنهشرع �� إعداد الدراسات �والذي لم  2011النموذجية باملهدية امل��مج بم��انية سنة 

ة والعال بناء مدرست�ن إعداديت�ن بال من املنشيّ  امشروعكذل  و  ،قطعة ارض توف�� �عد  2013 أكتو�ر

املدر��ي وا�جام��  إحداث مركز وسيط لل�حة ومركز جهوي للطّب  اومشروع 2007ن بم��انية املدرجا

 .2011ن بم��انية اباملنست�� املدرج
 

أفرز  حيث ،املواقع الالزمة إلقامة املشاريعاملتعلقة بتخصيص  اجراءاتطول  نتب�ّ كما 

لدولة والشؤون العقار�ة �سوسة فحص مطالب التخصيص الصادرة عن ادارة ا�جهو�ة ألمالك ا

�� ح�ن  2014 عدم إصدار محاضر تخصيص �� شأ��ا إ�� حدود شهر ماي ،مطالب 9والبالغ عددها 

ب ر�ا��ي  5�عود توار�خ 
ّ
مطالب م��ا إ�� أك�� من سنة �ّجلت أقصاها �عنوان مشروع إحداث مرك

أّما فيما يخص مشاريع . 2010فيفري  11�سيدي الها�ي الذي �عود تار�خ املطلب ا�خاّص به إ�� 

ه لم يتم إصدار سوى 
ّ
 مطلبا 11محاضر تخصيص من جملة  3املجلس ا�جهوي باملهدية فقد تبّ�ن أن

وأدى التأخ�� �� تخصيص ارا��ي إ�� إنجاز البعض من املشاريع بمواقع  .يوما 566 بآجال بلغ معّدلها

 و فية برامجها الوظي وفق ةاملطلو�املساحة مساح��ا عن  تقّل 
ّ
كما هو  �ا � عن إنجاز �عض ماونا�التخ�

 .الشأن بالنسبة إ�� مشروع املدرسة اعدادية الر�حان �سوسة الر�اض
 

ومن شأن التأخ�� �� تخصيص ارا��ي الالزمة إلقامة املشاريع أن يؤدي إ�� تجميد 

بناء  ايل املثال مشروعاعتمادات ال�ي تمت إحال��ا �عنوان تل  املشاريع لف��ات طو�لة و�ذكر ع�� سب

 ااملدرسة اعدادية بالباطن ومقّر ادارة ا�جهو�ة لل�حة بالق��وان اللذ
ّ
ت اعتمادات املرصودة ن ظل

 .سنوات 3سنوات و 5دة لف��ة بلغت ع�� التوا�� مجّم  )د.أ 349و د.أ 350(لهما 
 

 و 
ّ
 املشاريع ل ترجع أسباب �عط

ّ
لألرض ية العقار�ة د من الوضع�� حاالت أخرى إ�� عدم التأك

مشروع بناء  شأنهو و�ان ذل   .أثناء تنفيذ اشغال نزاعات عقار�ة إ�� ظهور أو  قبل تخصيصها

 باملنست��  ومشروع إنجاز مركز للفحص الف�ي للعر�ات 2007درج بم��انية املاملدرسة اعدادية بالباطن 

غي�� الصبغة الفالحية لألرض ملدة فاقت ل إ�� ��سبب عدم التوصّ  �عطال  نذيلالو  2009املدرج بم��انية 

 2007مشروع بناء املدرسة اعدادية بمساكن الذي تّمت برمجته �� سنة هو أيضا شأن و .سنوات سّت 

لهذا املشروع ع�� مل  خواص ولم يتّم توف�� قطعة أرض بديلة  حيث تبّ�ن أّن ارض املخّصصه له ��
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 �� سنة 
ّ
 . 2010إال

ّ
��ا وهو ما حصل فعال بالنسبة إ�� إ�� ارتفاع تالفأن يؤدي  ل املشاريعومن شأن �عط

 .د.م 2,1 حوا�� د إ��.م 1,2من بالباطن ال�ي ارتفعت �لفة انجازها مشروع بناء املدرسة اعدادية 
 

 بالق��وانمقّر ادارة ا�جهو�ة ألمالك الدولة والشؤون العقار�ة الشأن بالنسبة إ��  كذل و 

دون  1997لدولة منذ سنة إ�� اقار املعرو  بدار امان والذي آلت ملكيته الع جزء من املقام ع��

حكم �� شأ��ا املع�ي صدر نشر قضية استحقاقية �� شأن العقار ب قام أحد ا�خواصفقد . ��جيله

الذي انطلق املشروع  ليرّل ع�� إثره اشغال توقفت ، 2010د�سم��  6بتار�خ  ته��ايي و�ات لفائد

�سبة �عد أن بلغت  2014�� جوان أعمال الرقابة امليدانية ح�ى تار�خ ��اية  معطال  2005خالل سنة 

  .د.أ 500و�الفة تناهز  % 89حوا�� تقدم اشغال 
 

 �� تنفيذ املشاريع الشروعالالزمة قبل  را��يا توف�� ضرورة  ،و�ستد�� هذه الوضعية

ح�ى أوضاعها العقار�ة  و�سو�ةبط حدودها وض لدولةإ�� االراجعة ملكي��ا والعمل ع�� حصر العقارات 

ن ا�جهات املعنية
ّ
 من عند برمجة تنفيذ مشاريع ذات صبغة جهو�ة  تتمك

ّ
  اد مسبقالتأك

ّ
ر من توف

 .العقار�ة سالمة وضعي��امن و  ارا��ي الالزمة إلقامة املشاريع
 

 تنفيذ املشاريع ومراقبةتا�عة م -ج 
 

املتعلق بتنريم مصا�ح  1993 جو�لية 9��  املؤرخ 1993لسنة  1476تضمن امر عدد 

إنجاز ومتا�عة  مهمة املعتمديات والواليات دائرة فرعية للمشاريع وال��امج ا�جهو�ة أو�ل إل��ا خاصة

أعمال ب للتجه�� دارات ا�جهو�ةضطلع ا ال��امج ا�جهو�ة للتنمية واملشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة، كما ت

 عالفنية راقبة املتا�عة وامل
ّ
نجاز إاطالع ع�� تقار�ر متا�عة  ن من خالله تب�ّ �� تنفيذ املشاريع، غ�� أن

، ع�� تنفيذ اشغالوالرقابة عمليات املتا�عة ضعف ،ملواقع �عض املشاريعلز�ارات امليدانية ااملشاريع و 

ة لتأم�ن �عزى خاصة إ�� نقص املوارد البشر�ة املؤهلة للقيام بتل  اعمال وقلة وسائل النقل الالزم

 . الز�ارات امليدانية
 

مقارنة قائمة املشاريع ا�جار�ة بالواليات ار�ع ال�ي شملها الفحص �عدد  فقد لوحظ عند

ضعف �سب �غطية املشاريع  ،املباشر�ن باإلدارات ا�جهو�ة للتجه�� و�املجالس ا�جهو�ةمراقيي اشغال 

وقد ترتب .بوالية املنست��%  19ية الق��وان وبوال % 12بأعمال املتا�عة، حيث ال تتجاوز تل  النسبة 

بوالية راقب ملال مشاريع  5بلغ عددها ��ة املشاريع املو�ل متا�ع��ا لال مراقب أشغال إذ ك عن ذل 

بوالية  مشروعا 25مشاريع بوالية الق��وان ووصل عددها إ��  8مشاريع بوالية املهدية و 6املنست�� و

ادارة ا�جهو�ة حسب تقدير ثالث مشاريع لال مراقب تجاوز ال يحد أق��ى سوسة، وذل  مقابل 

%  41أّن بوالية سوسة مشروعا32ن من تاوّ تالنرر �� عينة ،ع�� سبيل املثال،أفرز و . �سوسة للتجه�� 
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 م��ا لم 
ّ
 انت�ى إنجازهابمشاريع  ت�علقدفاتر  9ن اطالع ع�� يتم �شأ��ا مس  دف�� حض��ة �� ح�ن مك

 .املطلو�ةتضمي��ا البيانات عدم ام مسكها و انترمن مالحرة عدم 
 

لم تتجاوز  حيث �شال يومي ادارةعن ل ممثدون حضور أغلب املشاريع نجاز إيتّم كما 

وهو  ،%11و% 4ع�� التوا�� بناظري ا�حضائر ملشاريع ا�جار�ة بوالي�ي الق��وان واملنست�� ا�سبة �غطية 

دته
ّ
�حض��ة  قافة بالشراردةفر�ق الرقابة �حض��ة مشروع دار الث امليدانية ال�ي قام ��اات ز�ار ال ما أك

 .حيث تمت معاينة غياب ناظر ا�حض��ة عن موقع اشغال ،مشروع بناء املدرسة اعدادية بمن�ل النور 
 

 املراقبة الفنية للمشاريع -د
 

ة املتعلق باملسؤولي 1994 جانفي 31املؤرخ ��  1994لسنة  9القانون عدد ألحاام خالفا 

، تم الوقو  ع�� العديد من مشاريع واملراقبة الفنية �� ميدان البناء الذي أوجب املراقبة الفنية

ع�� سبيل �ذكر و  ،�نفنيراقب�ن تاليف ملم يتم �شأ��ا  ال�ي البنايات املدنية بوالي�ي سوسة واملهدية

إتمام  امشروعو  ّية بأ�ودةمشروع ��يئة دار الثقافة ببوفيشة ومشروع ��يئة مركز ال�حة اساساملثال 

 .لولش ومشروع ��يئة نادي الشباب بمن�ل حشاد ��ب��ةوم �شر�ان �نالبلدي �نبناء امللعب
 

من قبل ادارات  مطالبة املقاول�ن املذ�ورةملشاريع � ا�إ بالنسبةتّم  ،ولتال�� هذا النقص

  ،�ي مرخص لهنجاز مصادق عل��ا من قبل مراقب فبتقديم وثائق ا  ا�جهو�ة للتجه�� 
ّ
مهّمة  أّن  إال

بل يجب أن �شمل مراقبة وثائق التصميم ووثائق انجاز فقط املراقبة الفنية ال تقتصر ع�� املصادقة 

 1995لسنة  416عدد لفصل الرا�ع من امر عمال بأحاام اواملراقبة با�حض��ة أثناء انجاز وذل  

 .ب الف�ياملتعلق بضبط مهام املراق 1995مارس  6املؤرخ �� 
 

ع��  سالف الذكر الذي ينّص 1995لسنة  416امر عدد الفصل السا�ع من ألحاام  خالفاو 

�عض وجودن تب�ّ  ،ضرورة قيام املراقب الف�ي بمراقبة وثائق التصميم قبل إمضاء عقد صفقة اشغال

ست�جا�� ا دة مشاريع بناء وح م��ايذكر  �عد انطالق اشغال�عي�ن مراقب ف�ي  �شأ��ا تّم  املشاريع

وعيادات خارجية باملستشفى املح�� بالنفيضة و�ناء مجموعة مخابر باملستشفى ا�جام�� فرحات 

 .قامة بدار الشباب باملهديةدرسة اعدادية �سلقطة ومركز ابناء امل اومشروعحشاد �سوسة 
 

وهو ما ز انجاقبل انطالق اشغال أن ي��تب عنه �عطيل  �عي�ن مراقب ف�يومن شأن عدم 

عدادية التقنية بالسوا��ي واملعهد العا�� للفنون مشرو�� توسعة املدرسة ا � �إالنسبة تم فعال ب

 .يوما 17يوما و 33بنا��ما ملدة بلغت ع�� التوا��  أشغال�عليق  اللذين تّم  وا�حر  باملهدية
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ن املراقب ضّم يُ  ينّص ع�� أناملذ�ور أعاله  1995لسنة  416عدد  امر  من أّن وع�� الرغم 

 
ّ
تقر�ر �و قبل عقد صفقة اشغال ق بمراقبة وثائق التصاميم الف�ي م�خص تدخالته بتقر�ر أو�� يتعل

 
ّ
ه ، الوق�ي قبل استالمق بمجمل املهام ��ايي للمراقبة الفنية يتعل

ّ
من خالل فحص عينات من ن تب�ّ فإن

 
ّ
�� أغلب ا�حاالت تقديم تل  التقار�ر  يتّم  ه ال املشاريع التا�عة للمجلس�ن ا�جهو��ن �سوسة واملهدية أن

الفني�ن املراقب�ن  �� شأنجراءات ة إاتخاذ أيّ  يتّم  دون أن ، وذل وحضور استالم ال��ايي للمشاريع

 .وليا��م التعاقديةؤ ع�� ال��ام بمس�حملهم 
 
 

V- إدارة الصفقات 
 

 
ّ
النقائص �عض  ع�� من الوقو  راءات طلب العروض وإسناد الصفقاتإجن النرر �� مك

 ل�ي ا
ّ
لبا ع�� تااليف املشاريع املساواة وتاافؤ الفرص أمام الطلب العمومي وا�عكست س بمبدأيت أخل

 .نجازهاإومواعيد 
 

 سناد الصفقاتإ -أ 
 

  2002د�سم��  17املؤرخ ��  2002لسنة  3158امر عدد من  7الفصل  خالفا ألحاام
ّ
ق املتعل

املساواة  أيبمبدالوقو  ع�� �عض ا�حاالت ال�ي لم يتم �شأ��ا ال��ام  تّم بتنريم الصفقات العمومية 

وذل  ع�� غرار ما لوحظ �شأن تطبيق الشروط املنصوص عل��ا  أمام الطلب العمومي وتاافؤ الفرص

بكراسات الشروط لقبول العروض وال�ي نّصت ع�� رفض العروض املالّية ال�ي لم تقّدم الوثائق 

قبول العرض اقّل ثمنا برفض ال�جنة ا�جهوّ�ة للصفقات  �� هذا السياق قيامن تب�ّ  فقد. املطلو�ة

ق ب��يئة املعهد العا�� للعلوم التطبيقية والتكنولوجّية �سوسة 
ّ
�سبب عدم ) 2012فيفري  9(املتعل

ق بأشغال ��يئة  نهّم تض
ّ
قسط الطرقات والشباات املختلفة �� ح�ن قبلت العرض اقل ثمنا املتعل

ق بعرضا مالّيا  رغم عدم تضمنه) 2013أوت  29(بيت ا�جام�� الغزا�� �سوسة امل
ّ
 .قسط الدهنيتعل

 

املتعلق بأحاام  2011ماي  23املؤرخ ��  2011لسنة  623من امر عدد  10�نّص الفصل و 

� �جنة الفرز التثّبت من �ّحة الوثائق املاّونة "خاّصة لتنريم الصفقات العمومية ع�� أّن 
ّ
تتو�

ترتيب جميع العروض املالية  لعرض املا�� وت�حيح اخطاء ا�حسابّية واملادية عند اقتضاء ثّم ل

ه  2002لسنة  3158من امر عدد  94كما ينّص الفصل عدد ". تصاعدّيا
ّ
تقوم "املذ�ور أعاله ع�� أن

من  84لفصل عدد وكذل  ا" الكتابة القاّرة للصفقات باّل اعمال املتعلقة بقبول امللفات ودراس��ا

تراقب �جان الصفقات شرعّية إجراءات ال�جوء إ�� املنافسة وإسناد " ع�� أنالذي ينص نفس امر 

 ...".الصفقات
ّ
وعدم ت�حيح اخطاء الواردة ��ا عدم ا�حرص ع�� مراجعة �عض العروض املالية  أّن  إال

و�ذكر ع��  ب العرض افضلم ياونوا أ�حالصفقات إ�� مزّودين سناد إأدى �� �عض ا�حاالت إ�� 
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 سبي
ّ
                    املعهد العا�� للعلوم التطبيقية والتكنولوجّية �سوسةقة ب��يئة ل املثال الصفقة املتعل

 ).2012فيفري  9(
 

 العروض جاوز مدة صلوحيةت -ب 
 

دة ملدة املحدإجراءات إبرام الصفقات خالل ا استكمال ،ا�جاري ��ا العمل��اتيب الأوجبت 

صفقة �علقت بتنفيذ  102 تبّ�ن من خالل فحص عّينة تتاّون من ،وخالفا لذل لصلوحية العروض 

 
ّ
دة بكراسات الشروط �� حّد املصلوحّية العروض مدة تجاوز  ه قد تّم مشاريع بوالي�ي سوسة واملهدية أن

إ�� لنسبة من ا�حاالت با% 20ات ا�خاصة بوالية سوسة و�� قلصفإ�� امن ا�حاالت بالنسبة  % 65

 حكمةم بناءاملتعلقة بمشروع  الصفقة،�ذكر ع�� سبيل املثالو . لصفقات ا�خاصة بوالية املهديةا

  الصفقةو �سوسة  العقاري  والفرع الناحية
ّ
 بالسوا��ي الشباب بدار ترفي�ي فضاء قة بمشروع بناءاملتعل

صلوحية تار�خ ان��اء من  يوما 86ويوما  105نقضاء املصادقة عل��ما ع�� التوا�� �عد ا اللذين تمت

 .�نالعرض
 

التأخ�� إضافة إ��  معروضهعن  �ناملقاولتخ��  ،ن تجاوز مدة صلوحية العروضقد ي��تب عو 

فعال ذل  حصل  وقد .إضافية جراء إعادة طلب العروض�� تنفيذ املشاريع وتحمل تااليف  املحتمل

� صاحب العرض الفائز رقلة حيث بناء وحدة ال��وض اجتما�� ��املتعلق بمشروع  العرض�شأن 
ّ
تخ�

 .ضصلوحية العر مدة  تجاوز �سبب  عرضهعن 

 

 قديم الضمان ال��ائيت -ج 
 

أ�حاب تقديم الضمان ال��ايي من قبل ع�� وجوب ن عدم حرص املجالس ا�جهو�ة تب�ّ 

�� خالل النرر من ن تب�ّ  فقد. ن يوما ابتداء من تار�خ تبليغ الصفقةو الصفقات �� أجل أقصاه عشر 

ال�ي �علقت بمشاريع تا�عة و  2013-2009املصادقة عل��ا خالل الف��ة  تال�ي تم لصفقاتعدد من ا

 
ّ
تقديم الضمان ال��ايي �� �� شأن أغلب هذه الصفقات لم يتم  هلواليات املهدية واملنست�� والق��وان أن

 ية املهدية إذ تب�ّ و�ذكر ع�� سبيل املثال ما لوحظ �شأن املشاريع التا�عة لوال  .املوعد املحدد
ّ
ه من ن أن

           يوما  55م��ا بتأخ�� تراوح ب�ن  26تقديم الضمان بالنسبة إ��  فحصها تّم  مناقصة تّم  30ضمن 

  247و
ً
 .يوما
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 �  تنفيذ اشغال للشروعالالزمة عمال التحض��ية ا  -د 
 

  ،�� �عض ا�حاالت لوحظ
ّ
العوائق ال�ي تحول وإزالة  خالء مواقع تنفيذ اشغالإ ه ال يتّم أن

  وقد .انطالق اشغال �� اوقات املحددةدون 
ّ
تنفيذ �� العديد من ال�عليق آجال  ذل  ب عنترت

مشروع بناء قسم تنفيذ �عليق  من ذل  تّم  .التنفيذ التعاقدية ةمّد  اتجاوزت أحياناملناسبات ولف��ات 

يوما علما بأن املّدة التعاقدية  378ملدة  وسة�س حشاد فرحات التخدير وا�عاش باملستشفى ا�جام��

إيقا  املصعد املوجود ع�� قسام �عض ا اع��اض�سبب  ، وذل يوما 300ال تتجاوز  لتنفيذ املشروع

 العرام جراحة قسم مشروع بناءإ�� كذل  الشأن بالنسبة و . �ي ستضم القسم ا�جديدداخل البناية ال

الذي ضبطت آجال تنفيذه التعاقدية بمّدة  )قسط السوائل(دية بامله صفر الطاهر ا�جام�� باملستشفى

عدم ترك�� التجه��ات الطبية الثابتة بقاعات يوما �سبب  259ملدة �عليق أشغاله  تّم  إذ يوما 365

 .العمليات وعدم إنجاز اشغال ا�خاصة باملجموعة ال�حية
 

�� تنفيذ  انطالقن كما حال عدم إفراا قاعة ارشيف بمحكمة استئنا  �سوسة دو 

 قدمال كرة وأدى عدم ضبط حدود العقار الذي سيقام عليه مشروع ملعب ،اجال ��ا ��مشروع توسع

 .يوما 240يوما �� ح�ن ضبطت اجال التعاقدية بمّدة  136إ�� �عليق آجال انجاز ملدة  الشامخ بأوالد
 

املؤسسات ال��بوّ�ة وتوسعة  تن�حب هذه الوضعية ع�� أغلب املشاريع املتعلقة ب��يئةو 

�� تنفيذها خالل  الشروع�سبب شهدت �عليق آجال التنفيذ حيث  ،بوالي�ي سوسة واملهديةوا�جامعّية 

ل��امن ف��ة التنفيذ مع املعنية باألشغال أو عدم شغور اقسام لوذل   ،السنة الدراسية وا�جامعية

 .ع�� الس�� العادي للدروساشغال من اضطرابات دخله تقد ملا امتحانات أو 
 

 مالحق للصفقات ع�� سبيل التسو�ةبرام إ -هـ
 

 �� جميع ا�حاالت ع�� الرأي" �عرض من امر املنرم للصفقات ع�� أن 115ينص الفصل 

أو �ل  % 20الطلبات يفوق �سبة  املسبق ل�جنة الصفقات ذات النرر �ل ز�ادة أو نقصان �� حجم

لتال�� ع�� سبيل التسو�ة مالحق  مف��ا إبرا د ا�حاالت ال�ي تّم ذل  لوحظ �عّد وخالفا ل" �غي�� �� طبيع��ا

علما بأن  ،�عض الدراسات ا�جيولوجية والفنية أو إلدخال تحو�رات أثناء التنفيذامل�ّجلة �� نقائص ال

 .بقواعد املنافسة هذه املمارسات تخّل 
 

تالفة التعديالت ال�ي  تفاعار  ،ات �عض الصفقاتملّف  اطالع ع�� ن من خاللفقد تب�ّ 

تحو�ل مدرسة املهن بنصر هللا إ�� مدرسة مشروع  ملشاريع أثناء التنفيذ ع�� غرار ع�� �عض اأدخلت 

 لرخام �� الصفقةالنجارة والبلور وااملتعلقة باملهندس املعماري الفصول  لم يدرج حيث إعدادية تقنية

التنفيذ مدة �� و 24%و�نسبة د .أ 54,650مة مما أّدى إ�� ز�ادة �� مبلغ الصفقة بقياصلية، 
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شروع الشأن بالنسبة ملوكذل  .  أثناء تنفيذ املشروع �عد إدراج تل  الفصول  التعاقدية بثالث�ن يوما

 بقيمةاصلية  بالصفقة مدرجة غ�� جديدة فصول  الذي شهد إضافة رقادةب��يئة املبيت ا�جام�� 

 .% 46مثلت ز�ادة بنسبة  د.أ 231,996
 

كما تّم الوقو  ع�� حاالت ز�ادة �� املبلغ اص�� للصفقة ع�� غرار أشغال ��يئة وصيانة 

حيث ارتفع مبلغ ) بمعتمدية املهدية 5قسط عدد  2010برنامج (املؤسسات ال��بوّ�ة بوالية املهدية 

 .من املبلغ اص�� للصفقة %22ي بز�ادة مثلت �سبة أ د.أ 174د إ�� حوا�� .أ 141الصفقة من 

 

 شغال وا�ختم ال��ائي للصفقاتا  ستالما -و
 

  2013-2007ختمها خالل الف��ة  الصفقات ال�ي تّم ملفات لوحظ عند فحص 
ّ
 يتم ه لمأن

بوالي�ي فحصها  ال�ي تّم من ا�حاالت  % 51�� حوا�� الوق�ي لألشغال ال��ام باآلجال املحددة لالستالم 

 سوسةبالنسبة إ��  % 31و )صفقة 70( املنست��إ�� نسبة بال%  40و )صفقة 215( الق��وان واملهدية

أوجبت إعداد اس الشروط ادار�ة العامة ال�ي من كرّ  41ألحاام الفصل  خالفا، وذل  )صفقة 31(

وقد تراوحت مدة التأخ�� .محضر استالم الوق�ي �� أجل أقصاه عشرون يوما من تار�خ ان��اء اشغال

 .شهرا 14و هر�نش �� إعداد تل  املحاضر ب�ن
 

 ال�ي تّم  الصفقاتمن  % 65حوا��  أّن فقد لوحظ ، لمشاريع لفيما يتعلق باالستالم ال��ايي و 

بالقبول ال��ايي  التصر�ح�شأ��ا  تّم  والية املنست�� بالنسبة إ�� %  63والية الق��وان وبالنسبة إ�� فحصها 

من  سنوات 3شهرا و 13 ب�ن ت تل  املّدةحتراو  وقد ،املحّددة �سنة لألشغال �عد انقضاء مّدة الضمان

 .تار�خ استالم الوق�ي لألشغال
 

 
ّ
 أما فيما يتعل

ّ
النقائص �� البطء �� إعداد  لت أهّم ق با�ختم ال��ايي للصفقات فقد تمث

 التأخ�� �� ات و امللف
ّ
ملفات ا�ختم ال��ايي فحص من خالل  �حعرضها ع�� ال�جنة املختصة، حيث ات

 للصفقات 
ّ
 خاللالصفقات ان ال�ي نررت ف��ا �جو الرقابة ال�ي شمل��ا أعمال ار�ع با�جهات  قةاملتعل

   عرضها ع�� �جان الصفقات بتأخ�� تراوح ب�ن تّم  امللفاتمن تل  %  48حوا��  أّن  2013-2007الف��ة 

 دحّد الذي  من امر املنرم للصفقات العمومية 121ألحاام الفصل  خالفاسنوات، وذل   4و أشهر  4

 . يوما من تار�خ القبول ال��ايي 90أقصاه  ا�ختم ال��ايي بما أجل
 

أن يحول دون استغالل بقايا  همن شأنالتأخ�� �� ا�ختم ال��ايي للصفقات  و�النرر إ�� أّن 

وضع حد لالل��امات التعاقدية ب�ن دون ، و إعادة توظيفهاباعتمادات املرصودة للمشاريع املن��ية 

حجز الضمان ال��ايي �� صورة انقضاء اجال القصوى �مخاطر  إ�� جانبوذل   ،اطرا  املتعاقدة
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  53و 50الفصل�ن أحاام عمال بإخالل صاحب الصفقة بواجباته التعاقدية 
ّ
، م للصفقاتمن امر املنر

 
ّ
ن من القيام به ��  ال�ي �ستحقهاه ينب�� إيالء موضوع ا�ختم ال��ايي للصفقات العناية فإن

ّ
بما يمك

 .جال املحّددةا 
 

VI-  واصالحاستغالل املشاريع و�عهدها بالصيانة 

 

 
ّ
إ�� استبيان املوجه فحص نتائج إ�� جانب املنجزة الز�ارات امليدانية لبعض املشاريع  نتمك

ال�ي أ�شئت الوظيفية  ��امجلستخدمي املشاريع بوالي�ي سوسة واملهدية حول مدى استجابة املشاريع لم

 والشروعشاريع املاملالحرات �علقت خاصة �عدم استغالل �عض من  جملةوقو  ع�� من أجلها من ال

ال�ي شرع �� �عض املشاريع  �شاو منها فضال عّم ، وذل  قبل ان��اء اشغال�� استغالل البعض اخر 

 
ّ
 .الالزمة ملعا�ج��ا �� الوقت املناسب اجراءاتخاذ استغاللها من عيوب لم يتم �شأ��ا ات

 

 تغالل املشاريعسا -أ 
 

��  الشروعتأخر وجود عديد املشاريع ال�ي ار�ع ال�ي شمل��ا أعمال الرقابة ات واليالبن تب�ّ 

 14ب�ن  منذ ما ي��اوحرغم استالمها  ، وذل 2014�� استغاللها ح�ى شهر جوان  يبدألم استغاللها أو 

 ةو��يئة ن أشغال بناء وتوسعمشروعا �عنوا 72فقد تبّ�ن من خالل فحص . سنوات 3شهرا وأك�� من 

مشروعا ح�� استغالل �عد انطالق السنة 35مؤسسات تر�وّ�ة وجامعّية بوالية املهدية دخول 

          مشروع مركز الطب ا�جام�� واملدر��ي بالق��وان الذي اكتملت أشغاله منذ  ذل الدراسّية وك

 �� سبتم�� 2011 أفر�ل
ّ
� �وذل  �سبب التأخ شهرا 29مرور �عدأي  2013، ولم يدخل ح�� استغالل إال

 .عدم توفر اطار الطيي �� �عض اختصاصاتكذل  �� توف�� التجه��ات واملعدات الطبية الالزمة و 

 

 كما 
ّ
� شهر غ�� مستغلة ت �عض املشاريع اخرى ظل

ّ
ملستشفى ا من بي��ا ،2014جوان  إ�� مو�

قسم و ودار الشباب القصيبة والزاو�ة وال��يات  2011جوان  17 �� استالمه الذي تّم  املح�� بأ�ودة

 .2011�� أكتو�ر  مااستالمه تّم  نذيلاست�جا�� باملستشفى املح�� بكندار ال

 

وترجع أهّم أسباب التأخ�� �� انطالق استغالل املشاريع إ�� التأخ�� ا�حاصل �� توف�� 

 16ما تّمت معاينته بوالية املهدية �شأن  التجه��ات واملعدات واملوارد البشر�ة الالزمة لتشغيلها وهو 

ق بقطاع ال��بية من أصل 
ّ
مشروعا تّم فحصها وإ�� عدم استجابة �عض املشاريع  24مشروعا تتعل

اخرى ل�حاجيات كما هو الشأن بالنسبة إ�� مشروع بناء مقّر محكمة الناحية وفرع املحكمة العقار�ة 

ر استغاللهما �سبب ضيق 
ّ
املساحات املخّصصة لألرشيف والنقص �� عدد املااتب �سوسة الذين تأخ
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مؤسسات تر�و�ة تّمت ��ا توسيعات ال �ستجيب إ�� احتياجات وقد  7وكذل  �ان الشأن بالنسبة إ��

 .نتج عن ذل  الشروع �� استغالل �عض الفضاءات غ�� املهّيأة لتأم�ن الدروس

 

قةاملشاريع وفيما يتعلق ب ،�� املقابلو
ّ
سوسة  بوالياتلوحظ  ،والتعليم ال��بيةاع بقط املتعل

 أوالق��وان واملهدية 
ّ
وذل  الرتباط  م��ا قبل ان��اء اشغالالعديد  �� استغالل الشروع ه عادة ما يتّم ن

اشغال �� املواعيد  املقاول�ن بإ��اءوعدم ال��ام  السنة الدراسيةمواعيد انطالق برمجة استغاللها ب

ال�ي  الشابة حشاد فرحات اعدادية املدرسة وصيانة مشروع ��يئة ،املثال و�ذكر ع�� سبيل. املحددة

 مشروع وكذل  2009د�سم��  21بتار�خ  ها�� ح�ن ان��ت أشغال 2009شرع �� استغاللها �� سبتم�� 

��  2009-2008املعهد الثانوي �سيدي الها�ي الذي دخل ح�� استغالل �� مفتتح السنة الّدراسّية 

الذي دخل ح�� استغالل ��  4ومشروع املعهد الثانوي �سهلول  2009 أشغاله �� جانفيح�ن ان��ت 

 .2013نوفم��  20 استالم اشغال �� �� ح�ن تّم  2014-2013مفتتح السنة الدراسّية 
 

 وظيفية �عض املشاريع القائمةمن  ملّس ا -ب 
 

يا ع�� �شاط ع سلباملشاري سوء ال��مجة وعدم ا�حسم �� كيفية تنفيذيمكن أن ينعكس 

مشرو�� املكتبة الرقمية ومركز الفنون الدرامية والركحية ووظيفية هذه املشاريع و�ان ذل  شأن 

 .بالق��وان

 

بمناسبة تراهرة الق��وان عاصمة للثقافة اسالمية  فقد تّم املكتبة الرقمية ففيما يتعلق ب

مشروع إحداث مكتبة رقمية كمشروع رائد ذ جملة من القرارات الرئاسية من بي��ا اتخا ،2009سنة �� 

 .أ 500با�جهة بالفة قدرها 
ّ
هذا  أّن  د ع�� أن تاون قسطا مكّمال ملشروع املكتبة ا�جهو�ة بالق��وان، إال

 ال��اية�� اقتصر و  ،مجرد مق��ح ضمن ال��نامج ا�جهوي للتنمية تم بلورته بوضوح وظّل تاملشروع لم 

وقد نتج عن . د وتخصيصهما للمكتبة الرقمية.أ 13,5�ة بالفة قدرها ��يئة قاعت�ن باملكتبة ا�جهو  ع��

ر �شال وا�ح ع�� وظيفي��امّما �شاط املكتبة ا�جهو�ة  إر�اك ذل 
ّ
أشغال ال��يئة  ان��اءو�الرغم من  .أث

 املكتبة الرقمية فإّن مشروع ،2011 نوفم�� 21استالمها منذ و حاسو�ا  30اقتناء و  2013منذ شهر أفر�ل

�سبب عدم اقتناء ال��مجيات ا�خاصة برقمنة  2014جوان إ�� مو�� شهر  دخل ح�� استغالللم ي

 .املراجع وتخز���ا

 

 أّم 
ّ
إ��  بصفة وقتية نواته نقل ب قرار�سبّ  فقد مركز الفنون الدرامية والركحيةق با فيما يتعل

ه ��ائيا �� مقرّ  البّت  ح�نوذل  إ�� ا�جناح املحتضن لقاعات نوادي اختصاص و�فضاء املركب الثقا�� 

أصبحت تنشط ��  فقطنوادي  5إ�� ناد  12إر�اك �شاط تل  النوادي ال�ي تقلص عددها من �� 

وا�� ا�جهة اق��ح  د.أ 500بقيمة  2005 منذ سنة تهإقامر املركز قد تقرّ  أّن  و�ذكر. ظرو  غ�� مالئمة



216 
 

مرحلة اعالن عن إ�� املشروع  وصلد أن و�ع .ع�� مساحة ارتفاق املحيطة بال��ك اغلبية إقامته

خالص املصمم�ن وإرجاء اعالن عن  2010أكتو�ر 10وزارة الثقافة بتار�خ  قّررت ،طلب العروض

 .هو جزء من ارا��ي امل��مجة ل��يئة فسقيات اغالبة املق��ح للمشروعأّن املوقع  �سببالصفقة 

 

 واصالحعهد املشاريع بالصيانة � -ج 

 

وضعها بالتنسيق ب�ن  غياب برامج سنو�ة خاصة بتعهد املشاريع بالصيانة واصالح يتّم  تبّ�ن

للعديد من املشاريع  صيانةالالوزارات املعنية واملجالس ا�جهو�ة مّما أّدى إ�� عدم برمجة عمليات 

 ل
ّ
 . �اتردي حالة العديد م�و  حة لذل ف��ات طو�لة رغم حاج��ا امل�

 

انية ونتائج استبيان عن وجود العديد من املؤسسات ال��بو�ة ال�ي وأسفرت الز�ارات امليد

 أخرى ع�� غرار �سرّ إ�� جانب عيوب �شاو  ك��ة التصّدعات با�جدران 
ّ
ر ب مياه امطار وعدم توف

لي حالة الشباات الكهر�ائية، �عض املرافق إضافة إ�� تردّ 
ّ
خطرا ع�� مرتادي هذه  مّما أصبح �شا

و�ذكر �� هذا الصدد املدرسة اعدادية النموذجية  .س�� العادي للنشاط ال��بوي املبا�ي ويعيق ال

واملدرسة ابتدائية �سيدي علوان واملدرسة اعدادية شارع بورقيبة  بالق��وان واملبيت ا�جام�� برقادة

 .واملدرسة اعدادية ��ب��ة

 

حديثا، فقد لوحظ  المهاتّم استمشاريع  ��ت مالحر��ا ورغم العيوب والنقائص ال�ي تّم 

غياب إجراءات وا�حة �شأن �عهد املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة بالصيانة واصالح واختال  تل  

دأبت وزارة ال�حة العمومية ع�� موافاة املجالس ا�جهو�ة ب��نامج  فقد. من وزارة إ�� أخرى  اجراءات

ال  ف�ي وزارة الثقافة أّما.املزمع القيام ��اة وأعمال الصيانة ة املعنيّ ن املؤسسات ال�حيّ سنوي يتضّم 

� عوضا عن ذل  �عتمد برامج �� الغرض 
ّ
رصد اعتمادات �عّهد لصيانة املؤسسات التا�عة لها وتتو�

و�قتصر عمل املجالس . املجالس ا�جهو�ة وادارات ا�جهوّ�ة للتجه��إ��  عند اقتضاء تنفيذهاوتو�ل 

إقراره من قبل الوزارات دون أن تقوم  ت الصبغة ا�جهو�ة ع�� ما يتّم ا�جهو�ة �شأن صيانة املشاريع ذا

 .بحصر ا�حاجيات وتوظيف اعتمادات املتوفرة

 

منذ إ�شا��ا  �شملها أعمال الصيانةالعديد من املبا�ي لم  نت أعمال الرقابة أّن بيّ  كما

 ف
ّ
صدد وع�� وجه ا�خصوص و�ذكر �� هذا ال. ب مبالغ مالية هامة إلعادة تأهيلهاأصبحت بذل  تتطل

 .بالثقافة والشباب والر�اضة والطفولة واملؤسسات ال��بو�ة والتعليمية املؤسسات ا�خاصة
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 تر السالمةاراسة البناءات ومسك دفح -ج 
 

ع�� ضرورة مس  دف�� سالمة  2003 جو�لية18املؤّرخ ��  19منشور الوز�ر اّول عدد ينص 

الضرورّ�ة حول تجه��ات ومعّدات النجدة و�يانات حول الشبكة  خاص بال بناية يتضّمن ارشادات

زة ��ا وأعمال الصيانة الدورّ�ة املجراة عل��ا
ّ
بّينت نتائج استبيان الذي تّم  ،وخالفا لذل  الفنّية املرك

مؤسسة  31بوالية سوسة ودور شباب ودور ثقافة ومكتبات عمومّية تتعلق بمؤسسة  42توج��ه إ�� 

د ��ذه ال تتقيّ بوالية املهدية  % 70املؤسسات بوالية سوسة وهذه  من%  67حوا�� أّن دية بوالية امله

 .اجراءات
 

املنشور ع�� ضرورة تأم�ن حراسة مستمّرة للبناءات واملحالت واملرافق كما ينص نفس 

 صلة ��ا ووضع برنامج املتّ 
ّ
  سنوي �� الغرض، إال

ّ
موضوع من املؤّسسات %  79ن أّن حوا�� ه تب�ّ أن

غ�� مؤّمنة بحراسة مستمّرة بالّرغم من من املؤسسات بوالية املهدية %  52بوالية سوسة واستبيان 

دار الثقافة ، ع�� غرار السرقة وأ للتلفما يجعلها عرضة ، مذات قيمة مرتفعةع�� تجه��ات  احتوا��ا

 .بتدائّية بأوالد الشامخواملدرسة ابتدائّية بالشابة واملدرسة ا ��رقلة ودار الشباب بمساكن 
 

* 

 

    *               * 
 

أفضت أعمال الرقابة ع�� املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة �� واليات الق��وان واملهدية 

 
ّ
قت أهمها باملسائل ذات العالقة بممارسة ا�جهات واملنست�� وسوسة إ�� الوقو  ع�� نقاط ضعف �عل

وذل  فضال عن املسائل  اعتمادات نفيذ املشاريع و�إحالةلصالحيا��ا و�ضعف التخطيط وال��مجة لت

املتعلقة بندرة ارا��ي الالزمة إلقامة املشاريع وجودة الدراسات وضعف أعمال الرقابة الفنية 

 .واملتا�عة امليدانية �حضائر اشغال
 

ريع و�مثل ضعف اماانيات املادية والبشر�ة وعدم تخصيص ارا��ي الالزمة إلقامة املشا

قات ال�ي حالت دون اضطالع املجالس ا�جهو�ة وادارات الفنية املعوّ  وتصفية أوضاعها العقار�ة أهّم 

 .لة إل��ا ع�� الوجه املطلوبو ة باملهام واملسؤوليات املو�با�جهات املعنيّ 
ّ
ل ضعف التنسيق ب�ن كما يمث

للمشاريع وإحالة اعتمادات �� ادارات املركز�ة واملجالس ا�جهو�ة بخصوص ضبط التالفة التقدير�ة 

صلة بتخطيط الوقت املناسب واستمرار اضطالع ادارة املركز�ة �سلطة القرار �� جميع املسائل املتّ 

ال�ي لم �ساعد ع�� دعم المركز�ة القرار ��  العواملوتنفيذ املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة إحدى 

 .لة لهاو املو�اتجاه ممارسة ا�جهات للصالحيات 
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إحالة اعتمادات �عنوان املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة من الوزارات  و�الرغم من أّن 

املركز�ة إ�� املجالس ا�جهو�ة �عّد من اليات ال�ي وضعها املشّرع لتدعيم الالمركز�ة والتنمية با�جهة 

ه ال يتّم استغالل هذه الية ع�� الوجه املطلوب  غ��
ّ
ل �� انط مّما نتج عنهأن

ّ
الق تنفيذ املشاريع �عط

ت ال��مجة ع�� أساس غ�� قطا�� و�مشاركة وتجميد مبالغ هامة �ان من املمكن استفادة م��ا لو تّم 

 .الة ل�جهة تضمن مراعاة أولو�ا��ا وحاجيات متساكن��افعّ 
 

 تو��ي �اإ�تقار�رها السابقة ف �ا�وإزاء ما الحرته الدائرة من استمرار اخالالت ال�ي تناول

ت من اضطالع ا�جهات بالصالحيات الالزمة التخاذ ق �� دراسة العوائق واسباب ال�ي حّد د التعّم مز�ب

إحاام بالقرار �شان منوال التنمية الذي يتما��ى مع احتياجات ا�جهة ومن ثم اتخاذ التداب�� الكفيلة 

 إة شؤو��ا وفقا ملبدالتخطيط ع�� املستوى الوط�ي وضمان استقاللية ادار�ة واملالية ل�جهة وإدار 

 .�� باب السلطة املحلية 2014التأكيد عليه بدستور ا�جمهور�ة التو�سية لسنة  التدب�� ا�حر الذي تّم 
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 رّد وزارة التنمية والتعاون الدولي  

  
إّن االعتمادات المحالة من قبل وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي لفائدة 

ي البرنامج الجهوي للتنمية الذي يمّثل آلية تكميلية من جملة المجالس الجهوية تتمّثل ف
ويتّم تخصيص هذه الموارد إلنجاز مشاريع , االعتمادات المحالة من قبل مختلف الوزارات

لتحسين ظروف العيش في مجاالت التنوير والماء الصالح للشراب والبيئة وتحسين المحيط 
شباب والطفولة والهياكل الصحية وإحداث وتدعيم والطرقات والمسالك والتطهير والثقافة وال

 .مواطن الشغل
 
 إعداد البرامج الجهوية للتنمية  -
 

تتولّى المجالس الجهوية طبقا لمنشور ) PRD(بالنسبة إلى البرنامج الجهوي للتنمية 
، تحديد المشاريع المقترح إنجازها في 2013أوت  06بتاريخ  26السيد رئيس الحكومة عدد 

نامج في حدود االعتمادات المخّصصة لها وذلك بصفة تشاركّية مع مختلف إطار البر
األطراف المعنية ثّم يتّم تدارسها من قبل النيابات الخصوصية للمجالس الجهوية التي تقوم 
بضبط القائمات النهائية للمشاريع والمصادقة عليها وتقديمها إلى مصالح وزارة التنمية 

مصحوبة ببطاقات المشاريع ) االدارة العامة للتنمية الجهوية( واالستثمار والتعاون الدولي
والملفات الفنية التي تتولى القيام بكل االجراءات الخاصة بفتح االعتمادات وإحالتها إلى 
المجالس الجهوية لتنفيذ البرنامج بعد التثبت من مدى مطابقة برنامج استعمال االعتمادات 

 .اج الجهوي للتنميةلمقتضيات المناشير المنظمة للبرن
 
 التأخير في إحالة االعتمادات وتنزيلها في الميزانية  -
 

يتم إحالة االعتمادات المطلوبة إلى المجالس الجهوية بعد التثبت من مدى مطابقة 
برنامج استعمال االعتمادات لمقتضيات المناشير المنظمة للبرنامج الجهوي للتنمية والذي 

وقد حرصت الوزارة منذ سنة . المشاريع والملفات الفنيةيجب أن يكون مصحوبا ببطاقات 
على التسريع في نسق فتح االعتمادات لفائدة المجالس الجهوية سواء على مستوى  2015
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على مستوى الواليات لموافاتها بالملفات الفنية المطلوبة في أقرب  أومصالح وزارة المالية 
شاريع واستهالك االعتمادات المبرمجة في اآلجال كما دعمت إجراءات المتابعة وتنفيذ الم

 .الجهات
 
 التأخير في إنجاز الدراسات الفنية للمشاريع -
 

 .  البرنامج الجهوي للتنمية ال يتدخل في تمويل وإنجاز الدراسات الفنية للمشاريع
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 رّد وزارة الداخلية 
 

غير ى المشاريع ذات الصبغة الجهوية بمتابعة متواصلة من وزارة الداخلية ظتح

أن عديد الصعوبات تبقى مرتبطة بالمصالح المركزية للوزارات القطاعية وتستوجب تظافر 

الجهود قصد إحكام التنسيق بين األطراف المتدخلة لحسن تنفيذ المشاريع المذكورة 

 .وتوظيفها

 

وقد اتخذت الوزارة جملة من اإلجراءات تعلقت خاصة بنسق سير المشاريع 

 :أبرزها في ما يلي وباستغاللها حيث يتمثل 

 

 على مستوى متابعة إنجاز المشاريع  -
 

في إطار تجسيم توجهات الحكومة الهادفة إلى استحثاث نسق التنمية بالجهات وذلك 

من خالل متابعة المشاريع والسعي إلى اتخاذ الحلول المناسبة لمعالجة اإلشكاليات التي 

لموجهة إليهم وخاصة منها المنشور تم دعوة الوالة بمقتضى المناشير ا ،تعترض إنجازها

إلفادة الوزارة في شأن سير المشاريع ومدها  22تحت عدد  2013جوان  23المؤرخ في 

وتم في ضوء المعطيات الواردة من . بالمشاريع التي تعطل إنجازها أو التي لم تنطلق

إلى  الواليات إحصاء المشاريع المذكورة ودراستها وتجميعها ضمن وثيقة تمت إحالتها

رئاسة الحكومة لمزيد التنسيق مع القطاعات المعنية قصد إيجاد الحلول الالزمة لإلشكاليات 

 .العالقة

 

وتّم عقد عديد الجلسات مع الواليات المعنية قصد النظر في معالجة اإلشكاليات 

على مستوى المشاريع التي شهدت تأخيرا في اإلنجاز نتيجة عوامل متعددة والتي من 

وقد تم تعهد بعض . نقص في اإلعتمادات ومسائل متعلقة بتسوية وضعيات عقاريةأبرزها ال

الملفات بالتسوية بالتنسيق مع اإلدارات والهياكل المعنية والقطاعات المتدخلة في هذا 

 .المجال
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كما تّم القيام بزيارات ميدانية ضمن فريق العمل الحكومي المكلّف بمتابعة 

الذي يضّم ممثلين عن مختلف الوزارات والقطاعات من بينهم المشاريع المعطلة بالجهات و

لمعاينة إنجاز المشاريع وتشخيص ) اإلدارة العامة للشؤون الجهوية(وزارة الداخلية 

الصعوبات التي تستوجب إيجاد الحلول العاجلة منها واآلجلة وعقد جلسات عمل بالواليات 

ت التي تمر بها بعض المشاريع بحضور األطراف الجهوية المتدخلة لدراسة الصعوبا

كما تّمت المشاركة في جلسات العمل . والتنسيق من أجل التوصل لحلول عملية لتجاوزها

إدراج ملف متابعة أيضا تّم و. التي تعقد بالوزارات والمخصصة لمتابعة المشاريع بالجهات

وضوع المشاريع ضمن الندوات الدورية للوالة وذلك قصد مزيد تحسيسهم بأهمية الم

 .وتأثيره المباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين بالجهات

 

كما تّم مزيد الحرص على حث الوالة على تنفيذ التوصيات المقررة بمناسبة ندوة 

والتي تم التأكيد خاللها على  2015جوان  20الوالة بمقتضى المراسلة الموجهة إليهم بتاريخ 

لحسن اختيار المشاريع وتشريك كافة المتدخلين  تكثيف متابعة المشاريع وتوسيع االستشارة

قصد تالفي المعوقات عند اإلنجاز والتعطيالت على غرار اعتراضات المواطنين وعدم 

توفّر العقارات المالئمة وبرمجة جلسات عمل على المستوى الجهوي وتشريك المصالح 

اليات المتصلة المركزية لمختلف الوزارات وكافة االطراف المتدخلة في دراسة اإلشك

هذا وباإلضافة إلى . بالمشاريع المعطلة وإيجاد الحلول المناسبة لها ومتابعة إنجازها

ضرورة تنسيق الوالة مباشرة مع الوزراء كلما اقتضت الضرورة ذلك والعمل على حل 

اإلشكاليات العقارية وما يستوجب من مراجعة النصوص القانونية بما فيها تلك المتعلقة 

 . ع من أجل المصلحة العموميةباالنتزا

 

 بالنسبة لمتابعة استغالل المشاريع المنجزة  -
 

طور   مراسلة الوالة لمد الوزارة بكشف في المشاريع المنجزة والتي لم تدخل تّمت

االستغالل وعلى ضوء ردود الواليات تم إعداد وثيقة تشتمل على المشاريع المنجزة كليا 
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ى تشخيص االشكاليات التي حالت دون ذلك وتوجيهها إلى ولم تشهد انطالق استغاللها وعل

رئاسة الحكومة لمزيد التنسيق مع القطاعات المعنية والنظر في السبل الكفيلة بتجاوز 

الصعوبات التي حالت دون استغاللها والمتعلقة خاصة بالنقص في التجهيزات وفي الموارد 

 .البشرية الضرورية

 

على إثرها إقرار مزيد تّم رئاسة الحكومة  جلسات عمل على مستوى تكما عقد

التعمق في المستوى القطاعي في أسباب عدم انطالق استغالل المشاريع الجاهزة وتقديم 

 .مقترحات عملية في شأنها
     

وفي ذات السياق، توخت المجالس الجهوية مساعي لتدارك العديد من المالحظات 

 :والنقائص من بينها ما يلي 

 طيط وبرمجة المشاريععلى مستوى تخ -
 

الذي يعتمد على تحديد الحاجيات  2016/2020إّن المخطط الجهوي للتنمية للفترة 

بتشريك كل األطراف المتدخلة والمجتمع المدني من شأنه المساهمة في برمجة مشاريع 

 .تتالءم وحاجيات وأولويات الجهة

 

 فيما يخص إحالة اإلعتمادات واستهالكها -
 

باالستناد إلى كشوفات الحساب التي يتم على أساسها فتح  تم تجاوز الوضعية

 .إعتمادات الدفع من قبل الوزارات المعنية لخالص المتعهدين بالمشاريع

 

 بشأن تنزيل إعتمادات الدفع ضمن ميزانية المجلس الجهوي -
 

تعتمد " أدب"أصبحت النسخة الورقية اإللكترونية التي يتم استخراجها من منظومة 

ارية رسمية لتنزيل إعتمادات الدفع حال إدراجها بالمنظومة وتوّصل قابض كوثيقة إد

 .المجلس الجهوي بما يفيد القيام بعملية التحويل
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بالنسبة العتماد التعيين المباشر لمكاتب الدراسات بدل  -
 انتهاج طريقة المناظرة المعمارية أو اإلختيار حسب الملفات 

 

من قرار  4شر لمكاتب الدراسات أتاحها الفصل إّن إمكانية اعتماد التعيين المبا

المتعلق بضبط إجراءات ومعايير  1991نوفمبر  26وزير التجهيز واإلسكان المؤرخ في 

تعيين أصحاب الخدمات الخاضعين للقانون الخاص إلنجاز البنايات المدنية وذلك بالنسبة 

 .للمشاريع التي يتسم إنجازها بحالة التأّكد

 

اصلة بين تاريخ تعيين المصممين بخصوص المدة الف -
 وتاريخ تقديم ملف طلب العروض

 
يتم الحرص على دعوة المصّممين ضمن رسائل التعيين لضرورة التقيد بآجال 

 .إنجاز الدراسة في كل مراحلها

فيما يتصل بإعداد مشاريع جديدة دون إعداد الدراسات  -
 الجيولوجية لمواقع المشاريع

  

وع الذي تعده الوزارة المعنية يشتمل حسب األمر عدد إّن الملف المرجعي للمشر

غير أنه لم تتم موفاة المجلس , على سبر جيولوجي أولى 14/9/2009المؤرخ في  2617

 .الجهوي به في أغلب الحاالت

 

فيما يتعلق بالتأخير في توفير العقارات الالزمة إلقامة  -
 المشاريع
 

برمجة المشاريع دون توفر عقارات تتولى المصالح المركزية بالوزارات المعنية 

 .خاصة بها أو دون التأّكد من الوضعية العقارية لألرض المخصصة لها
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أّما بالنسبة لطول اإلجراءات المتعلقة بتخصيص األراضي فإّن هذا يعزى إلى تعدد 

 .  المتدخلين وتشعب اإلجراءات ذات العالقة

 

 

     
 


