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  املجلس ا�جهوي بقا�س 

 
حدثت والية قا�س 

ُ
Pكم 7.166و�� تم�ح حوا��  1956سنة �� أ

2
P 1�سمة 369.390، و�عّدTP0F

)1(
P1T ،

ر بوالية قا�س �سيج . عمادة 73وتت�ّون من عشر معتمديات وعشر بلدّيات و�سع مجالس قروّ�ة و
ّ
و�توف

مؤّسسة مصّدرة  23صناعّية م��ا مؤسسة  1.011اقتصادي متنّوع و�نية أساسّية هاّمة حيث تضّم 

هك  599.262هك وإنتاج فال�� متنّوع �عتمد ع��  864�لّيا، باإلضافة إ�� ثالث مناطق صناعية تم�ح 

1TP1Fمن ارا��ي الفالحّية، وشبكة طرقات

)2(
P1T  ��كما �عّززت م�انة والية قا�س كقطب  .كم 2.398,5تمتّد ع

مطاعم اامعّية  4طالبا و 21.389اامعّية يؤّمها  مؤّسسة 12اام�� متنّوع اختصاصات ع�� إحداث 

1TP2Fطالب 12.000بطاقة استيعاب تناهز 

)3(
P1T. 

 

، وفقا ملقتضيات القانون "املجلس ا�جهوي : "ويعت�� املجلس ا�جهوي بقا�س، �� ما ي��

املتعلق باملجالس ا�جهو�ة كما تّم تنقيحه  1989فيف��ي  4املؤرخ ��  1989لسنة  11اسا��ي عدد 

 .   الالحقة، اماعة محلية تتمتع بالخصصية املدنية واستقالل املا��بالنصو 
ّ
ه بمقت��ى وقد تّم حل

. اميع املجالس ا�جهو�ة املتعلق بحّل  2011نوفم��  24املؤرخ ��  2011لسنة  4252امر عدد 

املتعلق بتسمية نيابات خصوصية  2012أوت  10املؤرخ ��  2012لسنة  1122و�مقت��ى امر عدد 

 .2012سبتم��  29بتار�خ لمجلس ا�جهوي بقا�س لل�افة املجالس ا�جهو�ة، تّم �عي�ن نيابة خصوصية 

 

ورا خالل الف��ة اوشهدت موارد 
ّ
د .م 26,345حيث مّرت من  2013-2009ملجلس ا�جهوي تط

ور . 2013سنة �� د .م 68,452إ��  2009سنة �� 
ّ
باألساس إ�� ارتفاع موارد العنوان و�راع هذا التط

ا�ي ال�ي مّرت بدورها من 
ّ
سبة للّنفقات فقد . د خالل نفس الف��ة.م 66,335د إ�� .م 25,105الث

ّ
أّما بالن

، استأثرت م��ا نفقات العنوان 2013سنة �� د .م 25,747إ��   2009سنة �� د .م 20,123ارتفعت من 

ا�ي بالّنصبب اوفر 
ّ
 . % 95,1و % 92,5خالل نفس الف��ة ب�ن سب��ا �تراوحت  حيثالث

   

ق باملوارد البشرّ�ة
ّ
عونا من الّسلك اداري املش��ك  23�عّد املجلس ا�جهوي  ،و�� ما يتعل

 .عونا مؤّار�ن ع�� حساب وزارة الّداخلّية 125عامال، باإلضافة إ��  54وتقني�ن اثن�ن و

 

د من مدى توّصل املجلس ا�جهوي إ�� تحقيق 
ّ
ل الهدف الرئب��ي لهذه املهّمة �� التأك

ّ
و�تمث

             ع�� حسابات وتصرف املجلس ا�جهوي با�صصو  للف��ةاهداف املراّوة من خالل رقابة 

                                                           
 .2013إحصائّيات املعهد الوط�ي لإلحصاء �عنوان سنة  )1(
 .2012، ديوان تنمية ا�جنوب "2011والية قا�س �� أرقام، سنة " )2(
 .2012ديوان تنمية ا�جنوب ، "2011والية قا�س �� أرقام، سنة " )3(
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تأث�� السل�ي لتحديد ال اختصا بذوي  استعانةمع  ينات امليدانّية الالزمةاوالقيام باملع 2009-2013

زت محاور . لبعض النقائص
ّ
حول رقابة املشاريع ذات الّصبغة ا�جهوّ�ة وال��نامج ا�جهوي  اهتماموترك

 .اعتياديةللّتنمية وفحص التنظيم ونظام املعلومات وتدقيق النفقات 
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 أبرز املالحظات

 

 ــةال��مج -

 

قت 
ّ
ت أبرز الّنقائص ال�ي خلصت إل��ا املهّمة الّرقابّية �� واود عّدة إخالالت �عل

ّ
تمثل

رقات والبناءات املدنّيةب
ّ
 فقد. صفقات �عض املشاريع ذات الّصبغة ا�جهوّ�ة وخاصة ما اتصل م��ا بالط

� م�ّونات املشروع افتقرت عملية ال��مجة للدقة املطلو�ة �ان من آثارها إدخال �غي��ات �� الكّميات و�

إ�� عدم إعداد كراسات الشروط الفنّية إ�� ونظرا . إ�� إبرام مالحق أّدتأثرت ع�� اقتصاد الصفقة و 

حاالت إ�� إضافة فصول وشروط فنّية اديدة �عد مرحلة ا� �عض ادارة �� تالدقة املطلو�ة اضطرّ 

جنة ا�جهوّ�ة للّصفقات و�غي�� طبيعة أحد الفصول الواردة 
ّ
الفرز املا�� دون عرضها ع�� أنظار ال�

بالقائمة التفصيلّية لألسعار دون �غي�� �� السعر الفردي �ان من آثارها طلب ف�خ الصفقة وعدم 

 .  ّقات املصّمم�نإنجاز املشروع رغم  خال  مستح

 

سيق  بن  متلل  اطراف -
ن
 الل

 

لة �� تنفيذ اشغال ا �� ذلك �ّجل ضعف إ�� ضافةباإل 
ّ
لّتنسيق ب�ن ملتلف اطراف املتدخ

قة خاصة بمشاريع 
ّ
فة بوزارة الاملتعل

ّ
إنجازها يفوق �� �عض �� ثارها تأخ�� آالتعليم العا�� �ان من امل�ل

 .ا�حاالت ار�ع سنوات

 

 الصفقات ذنفقــــت -

 

ب ع��ا خسارة ماليّ تّم خال  مقاول�ن �� أشغال أو كمّيات لم تنجز بص
ّ
ة فة فعلّية ترت

كما �ّجل إعادة �عبيد لنفس املسلك بالرغم من مرور سنت�ن من استالم ال��ائي لألشغال . لإلدارة

ا�حصول ع�� مصادقة  قصدباستعمال �سمية مغايرة عن الصفقة او�� باعتماد أسلوب املغالطة 

جنة ا�جهوّ�ة للّصفقات
ّ
 . ال�

 

ة التأم�ن لم يتوّل املجلس ا�جهوي تأم�ن مسؤولّية و ومن اهة أخرى 
ّ
خالفا ملقتضيات مجل

ل�ن �� مشاريع الّصفقات امل��مة خالل الف��ة 
ّ
ولم يتّم . باستثناء صفقة واحدة 2013-2009�ّل املتدخ

 .ن��اء من إنجازها وهو ما �عّرضها مللاطر شّ�ىاستغالل عديد املشاريع بالرغم من ا 
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نمقــــال��امج ا�جهو�ن از إنج -
ن
 ة ـة للل

 

لم يل�مم املجلس ا�جهوي ب��امج استعمال اعتمادات ف��امج ا�جهوّ�ة للتنمية، البلصو  

مو�د باملاء 
ّ
رقات وانارة املنملّية وال�

ّ
ق بمشاريع �عبيد املسالك والط

ّ
 .الّصا�ح للشراب وغ��ها�� ما يتعل

نجز عديد 
ُ
فمن اهة أنجزت املة من املشاريع لم تتضّم��ا برامج استعمال، ومن اهة أخرى لم ت

�ّجل كذلك تأخ�� �� فتح كما . املشاريع اخرى امل��مجة واملضّمنة ب��امج استعمال اعتمادات

ب ع
ّ
ل إنجاز عديد املشاريعاعتمادات �� �عارض مع املناش�� الصادرة �� الغرض، ترت

ّ
 .نه �عط

 

  ـر عملة ا�حضائــــبتصوص املنجز قاعدة العمل  تطبق  -
 

ب عن 
ّ
عملة بلصو   محدودّية الّرقابة املجراة ع�� مدى اح��ام قاعدة العمل املنجز ترت

بالنسبة ملنحة تحس�ن مسكن  كذلك وكذلك الشأن. �� أاور غ�� مستحّقة �عضهما�حضائر خال  

ه نتفع ��ا العائالت املعوزةتال�ي من املف��ض أن 
ّ
 أن

ّ
تحّصل�ن عل��ا ال ينتمون لهذه تبّ�ن أن أغلب امل إال

  .الفئة
  

  ـاتاللنظقــم ونظام املعلوم -
 

لم يلل اانب التنظيم ونظام املعلومات والتصّرف املا�� من نقائص حيث �ش�و الهي�ل 

غورات، فضال عن غياب أدلة إاراءات وعدم تفعيل دور �عض ال�جان القطاعية 
ّ

الّتنظي�ي عديد الش

 . واملجالس القرو�ة واملجالس املحلية للتنمية
 

 ـــــياللصرنف املال -
 

قت أساسا بإنجاز نفقات ذات طا�ع �ص��ي ع��  شاب التّصرف املا�� تجاوزات
ّ
عّدة �عل

مسالك إنفاق مواز�ة �الصندوق ا�جهوي لتنمية أ�شطة الشباب والثقافة والر�اضة بقا�س واملجمع 

الكيميائي التو���ي وامعية العمل الثقا�� وااتما�� بمركز الوالية، إضافة إ�� تحّمل م�مانّية املجلس 

 
ّ
  .قت بمصار�ف اقتباالت و�الوقودلنفقات غ�� شرعّية �عل
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I- ة بغة ا�جهو�ن  املشاريع ذات الصن

 

� املجلس ا�جهوي وفقا ملقتضيات القانون اسا��ي عدد 
ّ
إنجاز املشاريع  1989لسنة  11يتو�

واملتعلق  2000أكتو�ر  31املؤرخ ��  2000لسنة  2474ذات الّصبغة ا�جهوّ�ة كما عّرفها امر عدد 

              1711بضبط نوعية النفقات واملشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة والذي تّم �عو�ضه باألمر عدد 

 . 2012سبتم��  4املؤرخ ��  2012لسنة 

 

قت أساسا بافتقاد مرحلة ال��مجة 
ّ
وقد شاب إنجاز هذه املشاريع عديد اخالالت �عل

مولّية الالزمت�ن، و�عدم اح��ام ال�مامات 
ّ

والّتلطيط وإعداد الّدراسات التمهيدّية للّدقة والش

 .دودّية استغالل �عض املشاريعالّتعاقدّية أثناء الّتنفيذ، فضال عن مح

 

تطقط - أ
ن
 ال��مجة والل

 

رت الّتغي��ات �� الكّميات ال�ي 
ّ
أشغال ��يئة و�عبيد مسلك "أثناء تنفيذ صفقة  تّم إدخالهاأث

 العوامر بطول 
ّ
                 بقيمة 2010فيفري  11�لم بمعتمدية مارث املصادق عل��ا بتار�خ  8,5شط

لعروض ا عند فرز �ع�ن اعتبار  الكّميات اضافية فلو تّم أخذ .الّصفقة �لفة، ع�� "د.أ 785,172

بمبلغ  ة إ�� صاحب العرض املرتب الرا�عقالثالث وألسندت الصفعرض صاحب الّصفقة  ترتبب ل�ان

 .د.أ 16د، و�ذلك تكّبدت ادارة عبئا مالّيا إضافّيا فاق .أ 768,774

 

1TP3Fمن عقد الّدراسات 4وخالفا للفصل 

)1(
P1T،  لم تتضّمن الدراسة الفنّية ا�صاّصة بصفقة

ب�ات الفنّية للمدرسة الوطنّية للمهندس�ن بقا�س قسط الّسوائل "
ّ

)" مرحلة أو��(مشروع إصالح الش

د، إاراء تقييم �حالة مرا�� املاء القديم�ن .أ 884,996بقيمة  2007أوت  21املصادق عل��ا بتار�خ 

ب عن وقد .��ما إحدى امل�ّونات الرئبسّية لشبكة التدفئةو�رمجة صيان��ما أو �عو�ضهما رغم �و 
ّ
 ترت

)1TP4F)2د.أ 67,850بقيمة  2009ماي  5إبرام م�حق �� الغرض بتار�خ  ذلك
P1T  لتبلغ بذلك ال�لفة الّ��ائّية

 .د.أ 952,846للّصفقة 

 

ب�ات الفنّية 
ّ

� محدودّية ال��مجة والتلطيط �� صفقة إصالح الش
ّ
 املشار إل��ا آنفاكما تتج�

لة �� تنفيذ اشغال حيث أّدى عدم توّصل املقاول 
ّ
�� ضعف الّتنسيق ب�ن ملتلف اطراف املتدخ

                                                           
رة ال�ي تلّص املشروع وال�ي ��ّم من  2006اوان  20املصادق عليه بتار�خ  )1(

ّ
الع ع�� املعطيات املتوف

ّ
ه يجب ع�� مصّمم املشروع اط

ّ
والذي نّص ع�� أن

ف بدراس��ا
ّ
 .قر�ب أو من �عيد اقساط امل�ل

 .د ثمن اقتناء وتركيب املرال�ن 54.000م��ا  )2(
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ط 
ّ
ل �امل  2008لإلخالء ا�جزئي لفضاءات الّتدريس خالل السداسّية او�� من سنة بملط

ّ
إ�� �عط

 .هر�نملّدة فاقت شلألشغال 

 

ق  2009سبتم��  14��  املؤّرخ 2009لسنة  2617من امر عدد  10للفصل وخالفا 
ّ
املتعل

ب�ات "صفقة لبإنجاز البنايات املدنّية، تبّ�ن أّن ال��نامج الوظيفي 
ّ

              إتمام أشغال إصالح الش

                املصادق عل��ا بتار�خ) مرحلة أو��(الفنّية للمدرسة الوطنّية للمهندس�ن بقا�س قسط الّسوائل 

، لم يتضّمن عديد امل�ّونات اساسّية إلنجاز املشروع ع�� غرار "د.أ 66,690بقيمة  2010د�سم��  20

ة �ّخ وإنجاز مركز تمّدد للغاز الطبي�� الّضروري 
ّ
عدم برمجة ترك�م عّداد لعمود اطفاء وتجه�مه بمحط

يات و�شغيلها وإاراء الّتجارب الفنّية
ّ
ب عن هذه الّنقائص عدم ر�ط املدرسة الوط. لر�ط الغال

ّ
نّية وترت

� شهر سبتم�� 
ّ
بي�� إ�� مو�

ّ
و�الّتا�� تأايل إاراء اختبارات الفنّية  2014للمهندس�ن �شبكة الغاز الط

 .ا�صاّصة بنظام التدفئة املركزّ�ة إ�� ح�ن تأم�ن الّر�ط املذ�ور 

 

                         بناء دار ثقافة بمنمل ا�حببب املصادق عل��ا بتار�خ"شاب صفقة  ،و�� ذات الّسياق

ة، "د.أ 818,034بقيمة  2011او�لية  7
ّ
فرغم إشارة . محدودّية الّتنسيق ب�ن ملتلف اطراف املتّدخل

و�غرا�� املجرى للغرض إ�� واود سلك كهر�ائي للّضغط املتوّسط بأرض املشروع بما �عيق 
ّ
امل�ح الط

 ب
ّ
ه لم تتّم إزالته إال

ّ
يوما من الّتار�خ  217أي �عد  2012أفر�ل  6تار�خ انطالق وس�� اشغال، فإن

  .اشغال للشروع ��املحّدد 

 

ة املطلو�ة  يتّم إعدادلم ومن اهة أخرى، 
ّ
الّدراسات الفنّية ا�صاّصة بنفس الّصفقة بالدق

حة بلصو  علّو الّسقف  مّما انجّر عنه
ّ
تضارب ب�ن أمثلة الهندسة املعمارّ�ة وأمثلة ا�صرسانة املس�

حة(ز�ادة �� كمّيات �عض الفصول  كما �ّجلت. بوااهة املب�ى
ّ
تحي�ن  �سبب )الّردم وا�صرسانة املس�

 .د.أ 14 تناهز  ت�لفة إضافّية �اع� تانجر  صم 30الفارق �� املقاسات ب�ن الّدراسة والتنفيذ بما حجمه 

 

قافة بمطماطة ا�جديدة ضمن 
ّ
ط العاشر للتنمّية ورغم إدراج مشروع بناء دار الث

ّ
امللط

 بتار�خ لفإّن أشغاله  2002-2006
ّ
عل��ا  تّمت املصادقةإطار صفقة  �� 2013 فيفري  4م تنطلق إال

تلصيص وزارة اشراف ��  و�راع ذلك إ�� تأخ��  .د.أ 631,614بمبلغ  2012د�سم��  11بتار�خ 

ب عنه ت�لفة إضافّية ناهزت 
ّ
زمة �� اّبان وهو ما ترت

ّ
ال�لفة لم تتجاوز  حيثد .أ 231اعتمادات الال

 . د.أ 400 مبلغ 2002الّتقديرّ�ة للمشروع �� سنة 

 

ولم تلُل املشاريع املنجزة �� قطاع الّ�حة العمومّية من إخالالت ع�� مستوى الّدراسات 

الفنّية من ذلك ��جيل تضارب بقياسات البناء ب�ن امثلة الهندسّية املعمار�ة وأمثلة ا�صرسانة 

تار�خ بناء قسم أمراض القلب والشراي�ن باملستشفى ا�جهوي بقا�س املصادق عل��ا ب"ا�صاّصة بصفقة 
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لسنة  71من امر عدد  16الفصل  وذلك خالفا ملقتضيات" د.أ 308,149بمبلغ قدره  0920نوفم��  10

19781TP5F

)1(
P1T .ب�ات ؤ كما لم ت

ّ
املواودة �� محيط املشروع �ع�ن ) هاتف وتصر�ف املياه(خذ عديد الش

ب عن املة  .من امر املذ�ور  13اعتبار عند إعداد امللف الف�ي للصفقة وذلك خالفا للفصل 
ّ
وترت

 . وتأخ�� �� إنجازها الّنقائص املذ�ورة �عطيل �� انطالق اشغال

   

بناء وحدة امراض السرطانية "الّدراسة املعمارّ�ة ا�صاّصة بصفقة  لعدم أخذونتيجة 

 �ع�ن اعتبار" د.أ 450بمبلغ قدره  0920اوان  10باملستشفى ا�جهوي بقا�س املصادق عل��ا بتار�خ 

12و 10قتضيات الفصل�ن مل 1TP6F

)2(
P1T  2005أوت  15املؤرخ ��  2005لسنة  83من القانون التواي�ي عدد 

ق بال��وض باأل�صا  املعوق�ن وحماي��م، 
ّ
ع��  إدراج �عديالتإ�� صاحب املنشأ فقد اضطر واملتعل

ب عنه املشروع
ّ
ب ص�� خا  بذوي احتيااات ا�صصوصية ترت

ّ
 أثناء انجاز وذلك بإضافة مرك

 . د، والّتمديد �� اال الّتعاقدي للّصفقة بثالث�ن يوما.أ 471,276ارتفاع �� الّت�لفة إ�� 

 

ب عن 
ّ
��يئة من�مه "عدم الّتحديد الّدقيق ل�حاايات الكفيلة بضمان وظيفّية مشروع وترت

لصفقة إبرام م�حق " د.أ 742,178بمبلغ  2010مارس  24حضري باملطوّ�ة املصادق عليه بتار�خ 

ل .أ 506,152 بقيمةمشروع 
ّ
من املبلغ اص�� للّصفقة، وذلك �عد ان��اء من  % 70د، أي ما يمث

من امر  85مقتضيات الفصل  ولم تراع عند إبرام هذا امل�حق .اشغال بما يز�د عن سّتة أشهر

م للّصفقات العمومّية حيث لم �عرض ع�� الّرأي املسبق ل�جنة ا�جهوّ�ة لل
ّ
ّصفقات، فضال عن املنظ

1TP7Fإبرامه �عد القبول الوق�ي لألشغال

)3(
P1T. 

 

م للّصفقات العمومّية
ّ
روط الفنّية ا�صاّصة بقسط  ،وخالفا لألمر املنظ

ّ
افتقرت كّراس الش

الثة عدد (إحداث مركز إقامة بقا�س "الهندسة املدنّية لصفقة 
ّ
) 32/2010طلب عروض للمّرة الث

زمت�نإ�� ا" د.م 1,585بمبلغ  2011اانفي  28 املصادق عل��ا بتار�خ 
ّ
ة والشمولّية الال

ّ
وقد انجّر عن  .لدق

1TP8Fإضافة فصول وشروط فنّية اديدة ذلك

)4(
P1T  جنة

ّ
�عد مرحلة الفرز املا�� دون عرضها ع�� أنظار ال�

1TP9F�غي�� طبيعة أحد الفصول  كما تّم  .ا�جهوّ�ة للّصفقات

)5(
P1T  الواردة بالقائمة التفصيلّية لألسعار للّصفقة

  .املذ�ورة دون �غي�� �� السعر الفردي

                                                           
واملتعلق باملوافقة ع�� كراس الشروط ادار�ة العامة املنظم ملهمات الهندسة املعمار�ة وأشغال الهندسة العامة ال�ي يقوم  1978اانفي  26املؤرخ ��  )1(

 .��ا أ�حاب ا�صدمات ا�صاضعون للقانون ا�صا  إلنجاز البنايات املدنية
 .ت العمومية املواصفات الفنية لتبس�� تنقل ا�صا  املعوق�نالذين أوابا أن ترا�� �� إنجاز و��يئة البناءا )2(
 16�حق الّصفقة بتار�خ �� ح�ن أبرم م 2011أفر�ل  12وتّمت املصادقة ع�� محضره بتار�خ  2010 د�سم�� 27تّم استالم الوق�ي لألشغال بتار�خ  )3(

 .2011اوان 
لة �� املشروع وهو صفحة اديدة للكّراس املذ�ور،  23وذلك بإدراج  )4(

ّ
ادارة ا�جهو�ة للتجه�م واملندو�ّية ا�جهوّ�ة (ما أقّرت به اميع اطراف املتدخ

 25ضمن محضر ا�جلسة ال�ي ا�عقدت للغرض بتار�خ ) للشباب والر�اضة واملهندس املعماري للمشروع واملهندس استشاري ل�صرسانة ومكتب املراقبة

 .2011أفر�ل 
 ".Plancher en bois massif"إ�� " Plancher en bois"من  3.3رقم وذلك بتغي�� الفصل  )5(



886 
 

وأمام هذه اخالالت ال�ي تتحّمل مسؤوليّ��ا �ل من ادارة ا�جهوّ�ة للّتجه�م واملهندس�ن 

وع تأايل إنجاز املشر  ذلك إ��وأّدى . 2013اوان  10تّم ف�خ الّصفقة بتار�خ  ،املستشار�ن للمشروع

1TP10Fم�مانّية املجلس ا�جهوي أعباء خال  مستحّقات املصّمم�نوتحّمل 

)1(
P1T  ��و�وغرا

ّ
وعملّيات امل�ح الط

 .د.أ 105,461ألرض املشروع البالغة 
 

روط الفنّية ا�صاّصة بصفقة يلم  ،ومن ناحية أخرى 
ّ

�عشبب ملعب كرة "ضبط كّراس الش

" د.أ 226,275بمبلغ  2011اانفي  8ار�خ القدم بمركز ت�و�ن الّر�اضي�ن بقا�س املصادق عل��ا بت

فل�ن تضّمنت وثائق الّصفقة إنجاز واق معد�ي خلف  .بصفة دقيقةا�صصائص الفنّية ل�حاايات 

هذه صاحب الّصفقة  وقد اعت��  .لذلكرك�مة خرسانّية ضرورّ�ة  إضافةاملرمى فإّ��ا لم تنّص ع�� 

باب والّر�اضة رفضتهوهو ما فصال اديدا �ستواب إبرام م�حق �� الغرض، اضافة 
ّ

 .وزارة الش

ع�� مسؤولّية املقاول  2012أفر�ل  23بتار�خ تّم ف�خ الّصفقة فقد ونتيجة لتمّسك �ّل طرف بموقفه 

    صفقة اديدة إلتمام اشغال بمبلغ إبرام املصادقة ع�� 2013أكتو�ر  31وتّم بتار�خ . ونفقته

ب عنه إثقال �اه.أ 148,257
ّ
1TP11Fل م�مانّية املجلس ا�جهوي �عبء ما�� إضا��د وهو ما ترت

)2(
P1T بقيمة             

 .د.أ 68,142
 

 تنفقذ املشاريع - ب
 

بمعّية رئبس مص�حة الّدراسات  تبّ�ن من خالل املعاينة امليدانّية ال�ي أاراها الفر�ق الّرقا�ي

رقات بقا�س
ّ
لألشغال موضوع  2014اانفي  9بتار�خ  واشغال ا�جديدة باإلدارة الفرعّية ل�جسور والط

أّن الكمّية القصوى " 4,8ك .إ�� ن 1,8ك .كم من ن 3��يئة املدخل الغر�ي ملدينة قا�س بطول "صفقة 

                 ، فيما تضّمن كشف ا�حساب الّ��ائي فوترةاطن 8.582من فصل ا�صرسانة اسفلتّية تناهز 

ب  وقد .هو مستواب عّما اطن 3.168طن أي بفارق  11.750
ّ
خال  املقاول �� مبلغ  عن ذلكترت

سبة لكمّية هذا الفصل لم تتجاوز .أ 213,080
ّ
 9000د دون واه حّق، علما وأّن تقديرات ادارة بالن

ل . طن
ّ
 .1985لسنة  74ع�� مع�ى القانون عدد  خطأ تصّرفالتصّرف ع�� هذا النحو و�مكن أن �ش�

وقد أفاد املجلس ا�جهوي بأّن الفارق امل�ّجل مرّده �عبيد �عض انج  الفرعية اضافّية ومآوي 

 
ّ
 أن

ّ
ر لصفقة املذ�ورة له ثبت أّن اميع هذه اضافات لم تكن موضوع م�حق السيارات، إال

ّ
ولم تتوف

 . وثائق إثبات ة�شأ��ا أيّ 
 

�لم املصادق عل��ا  12,7راق بطول وادي الّس  -أشغال �عبيد مسلك تبلبو"كما شابت صفقة 

إخالالت خط��ة ع�� مستوى التنفيذ أّدت إ�� تطاير " د.أ 928,154بمبلغ  2009اوان  17بتار�خ 
                                                           

ب�ات امللتلفة والّدراسة املعمارّ�ة ودراسة الكهر�اء وا�حماية من ا�حرائق ودراسة الّسوائل )1(
ّ

رقات والش
ّ
 .دراسة الهيا�ل والط

ومبلغ ) د 146.160(ما تّم التعّهد بلالصه �� إطار الّصفقة امللغاة  و��ن مجموع) د 226.275(�ساوي الفارق ب�ن ال�لفة اصلّية للّصفقة من اهة  )2(

 ).د 148.257(الصفقة ا�جديدة 
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بقة اسفلتّية للمسلك وظهور حفر كث��ة �� أماكن متفّرقة
ّ
1TP12Fالط

)1(
P1T القبول الوق�ي  منشهر�ن فقط  �عد

 .تحّفظات بدون  2009نوفم��   30لألشغال الذي تّم بتار�خ 

 

ولم تطلب ادارة ا�جهوّ�ة للّتجه�م من املقاول إصالح ا�حفر وإعادة الّتغليف الّسط�� �جزء 

 بتار�خ  6,6من املسلك بطول 
ّ
كما تّم استالم الّ��ائي لألشغال وا�صتم الّ��ائي  .2011او�لية  15�لم إال

مع رفع اليد ع�� اميع الّضمانات املقّدمة من  2011د�سم��  21أوت و 04للّصفقة ع�� الّتوا�� بتار�خ 

 .قبل املقاول 

 

إخفاء هذه اخالالت ا�صط��ة ال�ي شابت تنفيذ الّصفقة وال�ي لم تف�ح اصالحات  و�غرض

قام ��ا املقاول �� تداركها، أقدمت ادارة ا�جهوّ�ة للّتجه�م بقا�س ع�� إعادة برمجة املتسّرعة ال�ي 

�عبيد "تحت �سمية مغايرة و��  2012نفس املسلك ضمن برنامج �عبيد املسالك الّر�فّية لسنة �عبيد 

ن  أسلوب املغالطة حّ�ى ع�� ، معتمدة �� ذلك"�لم 9املسلك الّرابط ب�ن تبلبو والغندري بطول 
ّ
تتمك

جنة ا�جهوّ�ة للّصفقات والّ�ي تّمت فعال بتار�خ 
ّ
بملغ  2012مارس  04من ا�حصول ع�� مصادقة ال�

املسلك ا�جديد وفق ما أثبتته املعاينة  �عبيد وقد تّم انطالق �� إنجاز أشغال. د.أ 670,306قدره 

بتار�خ  دارة ا�جهوّ�ة للّتجه�م بقا�سم�حو�ا بفنيّ�ن تا�ع�ن لإل  امليدانّية املجراة من قبل الفر�ق الّرقا�ي

 .2013نوفم��  21

 

املرسل من  2012وتجدر اشارة �� هذا اطار إ�� أّن برنامج �عبيد املسالك الّر�فّية لسنة 

                               طرف ادارة العاّمة ل�جسور والطرقات بوزارة الّتجه�م إ�� ادارة ا�جهوّ�ة بقا�س بتار�خ

 2013مارس  14بتار�خ  1335واملحال م��ا إ�� والية قا�س بمقت��ى املراسلة عدد  2012فيفري  14

�عبيد املسلك الّرابط ب�ن تبلبو والغندري "قصد �شر إعالن طلب العروض لم يتضّمن بتاتا مشروع 

 أّن ادارة ا�جهوّ�ة للّتجه�م قامت "�لم 9بطول 
ّ
تحت نفس  العدد مراسلة اديدة ُضّمنت  بتوايه، إال

ص�ح تار�خ إصدارها بلسان القلم من ) 1335(
ُ
ليوافق تار�خ إصدار املراسلة  2013مارس  14إ��  16وأ

دخل تحو�ر ع�� مضمو��ا بإضافة املسلك املذ�ور 
ُ
ما أفضت إليه أعمال الرقابة  ع���ناء و . او�� وأ

 إ�� القضاء بتار�خ  هذا إحالة تتّم 
ّ

قصد التحقيق �� امر وتتّبع املسؤول�ن  2013د�سم��  19امللف

 .عنه
 

� متا�عة تنفيذ أشغال قاوأفاد املدير ا�جهوي للّتجه�م بقا�س بأّن مكتب الر 
ّ
بة الفنّية الذي تو�

 ما أفاد بأّن ك. امل�ّجلةهو من يتحّمل مسؤولّية اخالالت " وادي الّسراق-مسلك تبلبو"صفقة �عبيد 

ع�� مستوى مضام�ن وتوار�خ وأرقام تضم�ن ادو�� ارسال يقيم دليال ع�� محاولة  امل�ّجلالّتضارب 

ده �عد مرااعته 
ّ
ر سوى ادول  كتب الّضبط املركزي إلدارته،ملتور�طه، فضال عن تأك

ّ
من عدم توف

                                                           
يات املواطن�ن الواردة �� الغرض ومراسلة رئبس فرع قا�س لإلدارة ا�جهوّ�ة للّتجه�م بتار�خ  )1(

ّ
 .2010اانفي  09استنادا إ�� �شك
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 طلب العروض اّول غ�� املتضّمن لصفقة �عبيد املسلك الرّ 
ّ

ابط ب�ن تبلبو والغندري بطول إرسال ملف

 .م ل� 9
 

1TP13Fوأثبتت املعاينة امليدانّية ال�ي أاراها الفر�ق الّرقا�ي

)1(
P1T  مرفوقا  2013أكتو�ر  11بتار�خ

��يئة الشب�ات باملدرسة الوطنّية "للتثّبت من حسن تنفيذ صفقة باملهندس املستشار للمشروع 

 2007أوت  27املصادق عل��ا بتار�خ ) املرحلة او��(قسط الكهر�اء وا�حماية من ا�حرائق  -للمهندس�ن

Pمم 240*1أّن طول اسالك الكهر�ائّية من نوع " د.أ 976,942بقيمة 

2 
P1املستعملة �� إنجاز اشغالTP14F

)2(
P1T لم

د أي .أ 107,551م بقيمة  3.661م �� ح�ن تّم بكشف ا�حساب الّ��ائي فوترة ما طوله  2.878يتعّد 

 . د.أ 22,707م بقيمة  783 بإضافة

 

Pمم 300*1م من الّسلك الكهر�ائي من نوع  319كما تضّمن كشف ا�حساب الّ��ائي فوترة 

2 

P ه تبّ�ن من خالل نفس املعاينة املذ�ورة . د كسعر فردي للم�� الواحد 40د باعتبار .أ 12,760بقيمة
ّ
 أن

ّ
إال

Pمم 240*1أعاله استلدام سلك كهر�ائي من نوع 

2 
P بالتا�� ال�لفة تقّدر د، و  29ثمنه الفردي  ال يتجاوز

وأفاد املجلس ا�جهوي �� هذا ا�صصو  . د.أ 3,509اضافّية ال�ي تكّبدها املجلس ا�جهوي دون مواب 

 .أّن املسؤولّية عن هذه اخالالت تقع ع�� عاتق املهندس املستشار للمشروع

 

القسط  –لتكنولوايا بقا�س توسعة املعهد العا�� للعلوم التطبيقّية وا"وشهدت صفقة 

إخالل صاحب الّصفقة بال�ماماته " د.م 2,222بمبلغ  2010د�سم��  16املصادق عل��ا بتار�خ  -اول 

اشغال فضال عن الغياب املستمّر  إنجاز الّتعاقدّية من ذلك عدم توف��ه عددا �افيا من العّمال �حسن 

من كّراس  15ض��ة وذلك خالفا ملقتضيات الفصل عن ا�ح) املهندس أو تق�ي البناء(ألعوان التأط�� 

روط ادارّ�ة ا�صاصة
ّ

 .الش

 

 وم��اكما أخّل صاحب الّصفقة باملواصفات الفنّية ا�صاّصة ببعض م�ّونات املشروع 

روع �� بناء حائط لإلسناد دون اعتماد ع�� أمثلة إنجاز مصادق عل��ا من قبل املهندس 
ّ

الش

روط الفنّية 
ّ

املستشار، إضافة إ�� استلدام نوعّية اسمنت ال تتطابق وتلك املضّمنة بكّراس الش

 .ا�صاصة
 

م للّصفقات العمومّية 109وخالفا ملقتضيات الفصل 
ّ
لّصفقة قام صاحب ا ،من امر املنظ

وساهم  .بالتعاقد مع مناول�ن لقسطي اعالمّية والّسوائل دون ا�حصول ع�� ترخيص كتا�ي مسبق

ف 
ّ
 .لألشغال متواصلعدم إيفائه بتعّهداته املالّية تجاههما �� توق

                                                           
 .كما هو مضّمن بمحضر معاينة م��م ومم��ى للغرض م�حو�ا باملهندس املستشار للمشروع، وذلك )1(
 .أخذا �ع�ن اعتبار ل�ّل التعّراات ول�ّل اطوال اضافّية والعوائق الفنّية ال�ي شهدها إنجاز املشروع )2(
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ب عن هذه اخالالت
ّ
تجاوز اال الّتعاقدي للّصفقة بأك�� من سنت�ن وإثقال �اهل  ،وقد ترت

ين ملّصص�ن للتدريس ءتمديد عقدي كراء فضا من اراءإضافّية  بنفقاتم�مانّية املعهد املذ�ور 

�الذي  د، فضال عن اضطراب.أ 35,182 بقيمة املّية بلغت
ّ
           شهر  شهده س�� الّدروس إ�� مو�

م للّصفقات العمومّية ف�خ الّصفقة  122وفقا ملقتضيات الفصل  وقد تّم . 2014اوان 
ّ
من امر املنظ

 .واعداد لإلعالن عن طلب عروض ثان قصد استكمال اشغال املتبقية  2014أفر�ل  7بتار�خ 

 

ب�ات الفنّية للمدرسة الوطنّية للمهندس�ن "كما شهدت صفقة 
ّ

إتمام أشغال إصالح الش

نت�ن والّنصف حيث لم فاق س) يوما 95(، تجاوزا لألال الّتعاقدي )"رحلة أو��م(بقا�س قسط الّسوائل 

 بتار�خ 
ّ
وذلك بالّرغم من أّن  2013سبتم��  19يتّم إاراء املعاينة من أال القبول الوق�ي لألشغال إال

 .من أشغال الّصفقة �� تجارب واختبارات �شغيل % 70حوا�� 

 

الّنقائص ال�ي شابت ال��نامج الوظيفي للمشروع  إ��باألساس،  اال التعاقدي جاوز تو�راع 

إ�� مماطلة املهندس املستشار للمشروع وعدم ال�مامه باإلضافة وكّراس شروطه الفنّية ا�صاّصة 

1TP15Fبمواعيد إاراء الّتجارب الفنّية

)1(
P1T  لشبكة ومعّدات الت��يد خالل الف��ة امل��اوحة ب�ن شهري اوان

متنع املهندس املستشار عن تمك�ن ادارة وصاحب الّصفقة من ��خ رقمّية كما ا. 2013 وسبتم��

ألمثلة انجاز قصد تحيي��ا واسراع بإاراء القبول الوق�ي لألشغال، رغم التنبيه عليه �� عديد 

 . 2013أكتو�ر  23املناسبات �ان آخرها بتار�خ 

 

قد الحظت أّن تقص�� هذا  وقد أفاد املجلس ا�جهوي بلصو  هذه الّصفقة بأّن ادارة

املهندس قد شمل عديد الّصفقات املو�ول له إنجاز دراسا��ا الفنّية والّسهر ع�� متا�عة تنفيذها، كما 

قت به ش��ة �عاطي مهنة املقاوالت بالتوازي مع مهنة املهندس املستشار
ّ
 . �عل

 

الفنّية لإلنجاز عديد ا�صاّصيات " بناء دار ثقافة بمنمل ا�حببب"كما خالف صاحب صفقة 

قة ب��كيبة وقّوة تحّمل ا�صرسانة وتقنية �شبيد ا�حوامل وأعمدة قاعة العروض 
ّ
خاّصة م��ا املتعل

عمودا بالقاعة املذ�ورة نظرا لعدم مطابقة  11ذلك إلزامه ��دم وإعادة بناء  وقد انجّر عن .الك��ى 

 . نتائج اختبارات ا�صاّصة ��ا للشروط الفنّية املستوابة

 

لو 
ّ
          بطء �سق تقّدم اشغال حيث لم تتجاوز �سبتهاخالل ابرز لهذه الّصفقة ��  �تمث

 .يوما 553رغم بلوغ عدد أّيام التأخ�� �� الّتار�خ املذ�ور  2013د�سم��  31��  % 50

 
                                                           

وهو ما حّتم تأايل إاراء  2012سبتم��  25بدون أسباب موضوعّية وعدم استدعاء املقاول �حضور موعد  2011سبتم��  9باعتبار غيابه عن موعد  )1(

 .2013سبتم��  19املعاينة من أال القبول الوق�ي لألشغال إ�� تار�خ 
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صفقة ��يئة منطقة خضراء ببوشّمة املصادق "املعاينة امليدانّية ملشروع  وتبّ�ن من خالل

أن أغلب م�ّونات قسط الكهر�اء وانارة ا�صاراّية  "د.أ 139,206بمبلغ  2010او�لية  14عل��ا بتار�خ 

�األسالك الكهر�ائّية بملتلف أصنافها وا�صزانات الكهر�ائّية وأعمدة انارة  د، 22.823البالغة قيم��ا 

للعموم تّمت فوتر��ا بكشف ا�حساب مقعدا  16 ترك�معدم  كما تبّ�ن .ا�صاراّية قد تّم إتالفها وسرق��ا

 .د 1.920الّ��ائي بقيمة 

 

 اسلغالل املشاريع -ج

 

ة التأم�ن 95خالفا ملقتضيات الفصل 
ّ
1TP16Fلم يتوّل املجلس ا�جهوي تأم�ن مسؤولّية ،من مجل

)1(
P1T 

ل�ن �� مشاريع الّصفقات امل��مة خالل الف��ة 
ّ
��يئة مركز "باستثناء صفقة  2013-2009�ّل املتدخ

 .د.أ 532,230بمبلغ  2010ماي  5املصادق عل��ا بتار�خ " الّسياحة اي�ولواّية بتمزرط

 

 وعبمعّية املهندس املستشار للمشر  وأفضت املعاينة امليدانّية ال�ي أاراها الفر�ق الّرقا�ي

قسط الكهر�اء  -��يئة الشب�ات باملدرسة الوطنّية للمهندس�ن"لصفقة  2013أكتو�ر  11بتار�خ 

عدم وظيفّية ا�جهاز املركزي لإلنذار من  الوقوف ع��إ�� )" املرحلة او��(وا�حماية من ا�حرائق 

ارّ�ة �سببد، .أ 64,622ا�حرائق، الذي بلغت �لفته 
ّ
وقد  .عطب عام وخلل بنظام التشغيل وخلل بالبط

عدم  ويعكس ذلك. 2012اانفي  12بمقّر املدرسة بتار�خ  شّب ا�حر�ق الذي  رصد نجم عن ذلك عدم

 . خضوع ا�جهاز ألّي صيانة أو مراقبة دورّ�ة منذ ترك�مه

 

ا�س �� استغالل استمرار إدارة املدرسة الوطنّية للمهندس�ن بق نفس السياق،كما لوحظ �� 

انقطاع  ذلك انجّر عن وقد. مكّيفات الهواء الفردّية بالتوازي مع التكييف املركزي بالعديد من امل�اتب

من شأنه أن يتسّبب �� إتالف العديد من التجه�مات، وذلك �� تجاوز قد ي�ون متواتر للتّيار الكهر�ائي 

 2009اانفي  23محضر ا�جلسة املؤّرخ �� وا�ح للتحّفظ الذي ضّمنه املهندس املستشار للمشروع ب

الّدراسة الفنّية للمشروع �ع�ن اعتبار تركيب مثل  وفعال لم تأخذ. حول خطورة مثل هذا التّصرف

 La puissance(هذه ااهزة بالّتوازي مع التكييف املركزي عند احتساب مقدار استطاعة املطلو�ة 

absorbée(. 

 

توسعة املعهد "ملشروع  2014اانفي  10يدانّية املجراة بتار�خ وتبّ�ن من خالل املعاينة امل

أّن عرض باب مل�� الهندسة املدنّية ال " القسط اول  –العا�� للعلوم التطبيقّية والتكنولوايا بقا�س

ن من إدخال �عض التجه�مات الّضرورّ�ة 
ّ
ركها باملمّر مّما يحّد من إ�� تمّما اضطّر املؤّسسة  إ�� املركز يمك

                                                           
 .بمقت��ى عقد تأم�ن وحيد ل�ّل حظ��ة ي��م قبل افتتاحها مع مؤّسسة تأم�ن )1(
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وأفاد املجلس ا�جهوي بأّن صاحب املشروع لم يقّدم قائمة �� . لهذا املركز الت�و�نّية والبحثّية ةيفوظال

جان الفنّية عن رغبته ��  �عّ�� التجه�مات ال�ي سبستعملها كما لم 
ّ
أثناء دراسة املشروع �� إطار ال�

 .وغ��ها إدخال �عض التحو�رات ع�� قياسات ابواب

 

ق بصفقة 
ّ
ب�ات الفنّية للمدرسة الوطنّية للمهندس�ن "وفيما يتعل

ّ
إتمام أشغال إصالح الش

ابق اّول فقد ) " مرحلة أو��(بقا�س قسط الّسوائل 
ّ
تبّ�ن أّن عملّية تحو�ل قاعة املرااعة ال�ائنة بالط

أاهزة �ّخ الهواء  �م را ل��كمن املدرسة إ�� ثالث قاعات تدريس أفقدت التكييف املركزي فعالّيته نظ

وأفاد املجلس ا�جهوي . عملّية الّتحو�ل املذ�ورة لم ت��مج بصفة مسبقة ، مع العلم أّن بقاعة واحدة

بأّن الّتحو�ل املذ�ور قد تّم من طرف مصا�ح املدرسة الوطنّية للمهندس�ن دون التنسيق مع املصا�ح 

 .الفنّية لإلدارة ا�جهوّ�ة للّتجه�م

 

ه لم يتّم استغاللكما لوحظ 
ّ
 ومركز تصفية الّدم قسم أمراض القلب والشراي�ن أن

  ع�� التوا�� باملستشفى ا�جهوي بقا�س
ّ
أي استالم الوق�ي لألشغال سنوات من  4و 3�عد حوا�� إال

ل عملية تجه�م القسم باملعّدات الالزمة لتسي��ه. �عد انقضاء آاال الّضمان
ّ
 . ويعود هذا التأخ�� إ�� �عط

 

 2009سبتم��  14املؤّرخ ��  2009لسنة  2617من امر عدد  10وخالفا ملقتضيات الفصل 

ق بتنظيم إنجاز البنايات املدنّية، لم يحّدد ال��نامج الوظيفي ملشروع ��يئة من�مه حضري باملطوّ�ة 
ّ
املتعل

ات الّسنوّ�ة لت�لفة أقساطه العملّية مع اخذ �ع�ن اعتبار لتطّور ا�حاايات، كما لم يضبط الّتقدير 

بمعّية فّنيي ادارة ا�جهوّ�ة  أثبتت املعاينة امليدانّية ال�ي أاراها الفر�ق الّرقا�يو . استغالل السنوي 

ه غ�� وظيفي حيث لم ُ�شرع �عد �� استغالله، للم 2013نوفم��  غّرة بتار�خ للّتجه�م بقا�س
ّ
شروع أن

ر م�ّونات 2012فيفري  23تّم بتار�خ علما وأّن استالم الّ��ائي لألشغال قد 
ّ
، وذلك بالّرغم من توف

 .هاّمة ع�� غرار مق�ى ومطعم وفضاء لأللعاب ومسلك صّ��

 

وتجدر اشارة إ�� أّن وظيفية املن�مه يمكن تأمي��ا بتسبيج القسط املنجز من اشغال �سبيجا 

ة �ّخ مياه، دون انتظار اإلسر ��امال بما يضمن ا�حفاظ ع�� م�ّوناته وُ�بّسر استغالله و 
ّ
اع بإ�شاء محط

لة �� إنجاز قطب للّسياحة البيئّية وقطب ترفي�ي وقطب ر�ا��ي 
ّ
استكمال بقّية أقساط املشروع املتمث

ب رصد اعتمادات 
ّ
 .مالية مرتفعةوقطب ثقا�� وال�ي يمكن إنجازها الحقا خاّصة وأّ��ا تتطل

 

ق بصفقة
ّ
تبّ�ن من خالل املعاينة  ببوشّمة فقد��يئة منطقة خضراء  مشروع وفيما يتعل

بمعّية فنّيي ادارة ا�جهوّ�ة للّتجه�م بقا�س  2013نوفم��  06امليدانّية ال�ي أاراها الفر�ق الّرقا�ي بتار�خ 

ل وصاحب الّصفقة
ّ
ر ع�� مقّومات منطقة خضراء من شأ��ا أن �ش�

ّ
، أّن املشروع املنجز ال يتوف

��يئة مساحات لم تتضّمن الدراسة الفنّية واشغال املنجزة  أّن  ذلك .متنّفسا ملتساك�ي املنطقة
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تّم اكتفاء باستغالل �عض ا�جار املواودة سلفا دون التعّهد  فقد .خضراء أو غراسة غطاء نبا�ي

بصدد التحّول تدر�جّيا إ�� مصّب عشوائي لفضالت البناء �� كما لوحظ أّن حوزة املشروع . �عناي��ا

 .وغ��ها

 

II- نمقةا
ن
 ل��نامج ا�جهوي للل

 

حد أهّم روافد العمل الّتنموي ع�� مستوى ا�جهة من خالل أ�نامج ا�جهوي للتنمية ُ�عت�� ال�

غل و�� تحس�ن مستوى اودة ا�حياة
ّ

شهدت  ،و�� هذا اطار. إسهامه �� خلق ودعم مواطن الش

�� د .م 6,275حيث مّرت من  2012-2009اعتمادات التعّهد املرصودة لهذا ال��نامج تطّورا خالل الف��ة 

وقد شابت ال��نامج %.  244محّققة بذلك ارتفاعا ناهز  2012سنة �� د .م 21,573إ��  2009سنة 

قت بال��مجة و�اإل 
ّ
نجاز و�الّتصّرف �� ا�جهوي للتنمية خالل الف��ة املذ�ورة �عض الّنقائص �عل

 .ا�حضائر و�منح تحس�ن املسكن

 

 مرحلة ال��مجة  - أ

 

ة والشمولّية ال�افيت�نإ�� اافتقرت مرحلة ال��مجة وضبط ا�حاايات 
ّ
فقد لوحظ قيام  .لدق

املجلس ا�جهوي بإنجاز املة من املشاريع لم تتضّم��ا برامج استعمال وذلك ع�� غرار ر�ط منطقة 

و��يئة وصيانة نادي�ن  2010سنة �� د .أ 39,152من معتمدية مارث �شبكة الكهر�اء بقيمة " الزقابة"

يمة القلب"و" الّصمباط"للشباب الر�في ب�ّل من 
ّ

د إضافة .أ 35,937ا�حاّمة بقيمة من معتمدية " �ش

�ن من معتمدية مطماطة بقيمة ناهزت 
ّ

 2011سنة �� د .أ 17,4إ�� صيانة مركز الّرعاية ال�حّية بتش

راب بقيمة 
ّ

وتزو�د تجّمعات سكنّية ومساكن فردّية بجهات ملتلفة من الوالية باملاء الّصا�ح للش

�ل املشاريع املنجزة وغ�� املضّمنة ب��امج استعمال وتجدر اشارة إ�� أّن . 2012سنة �� د .أ 87,447

ح��م �� شأ��ا مقتضيات
ُ
حول  2002مارس  5بتار�خ  10منشور الوز�ر اّول عدد  اعتمادات لم ت

1TP17Fااراءات املعتمدة

)1(
P1T  إلتمام عملّيات تحو�ل اعتمادات التعّهد وإعادة برمجة بقايا اعتمادات داخل

 .ةم�مانّيات املجالس ا�جهو�ّ 

 

نجز عديد املشاريع امل��مجة واملضّمنة ب��امج استعمال اعتمادات ع�� غرار  ،و�� املقابل
ُ
لم ت

من " ا�حميلة"د ور�ط منطقة .أ 20مشرو�� �عبيد طرقات ببلدّية وذرف من معتمدّية املطوّ�ة بقيمة 

                                                           
ل هذه ااراءات بالنسبة لل��نامج ا�جهوي للتنمية �� إعداد طلب تحو�ل اعتمادات من الوا��  )1(

ّ
م�حو�ا بكشف مفّصل و�� تثّبت مراقب املصار�ف تتمث

� للمشروع والقيام بالتصفية الّ��ائّية 
ّ
، ثّم عرض اق��اح برنامج )�عد موافقة �جنة الّصفقات(العمومّية من الوثائق املبّبنة بلصو  انجاز املاّدي الك�

لة املجلس ا�جهوي وموافقته عليه وأخ��ا ا�حصول ع�� تأش��ة مراقب توظيف اعتمادات ع�� رأي وزارة التنمية وعرضه �� مرحلة الحقة ع�� مداو 

 .1989د�سم��  31املؤّرخ ��  1999من امر عدد  20و 15املصار�ف ع�� قرار التحو�ل تطبيقا ملقتضيات الفصل�ن 
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، وكذلك عدم إنجاز 2010 سنة امل��مج�ن �� د.أ 39,9معتمدية مارث �شبكة التنو�ر املنم�� بقيمة 

مباط من معتمدية  باب با�حاّمة الغر�ّية و�سبيج املكتبة العمومية بالصُّ
ّ

مشرو�� �سبيج نادي الش

باب املذ�ور لم يقع بناؤه .أ 30بقيمة تقديرّ�ة إامالّية بلغت  2009ا�حاّمة �� 
ّ

د، علما وأّن نادي الش

 .أصال حّ�ى ُي��مج �سبيجه

 

ه 
ّ
فقد ، 2011نظرا للظروف استثنائّية الذي شهد��ا البالد �� سنة وأفاد املجلس ا�جهوي أن

 .تّم تمو�ل عدة مشاريع لم تكن م��مجة تحت ضغط املواطن�ن وذلك ع�� حساب مشاريع أخرى 

 

 انطالق وإنجاز املشاريع - ب

 

بتار�خ  30وعدد  1993د�سم��  29بتار�خ  98خالفا ملقتضيات منشوري الوز�ر اّول عدد 

لوحظ تأخ�� �� فتح ، 2003او�لية  28بتار�خ  1340ومنشور وز�ر املالية عدد  1997او�لية  12

وإحالة اعتمادات التعّهد  حيث بلغت �سبة اعتمادات املحالة خالل النصف الثا�ي من السنة خالل 

 .% 88,12و % 48,91و % 64,37و % 91,71   ع�� الّتوا�� 2012-2009الف��ة 

 

ب عن الّتأخ�� �� 
ّ
 فقد تبّ�ن. تأخ�� �� انطالق إنجاز عديد املشاريع ،فتح هذه اعتماداتوترت

رقات واملسالك املدراة ضمن القسط اّول من برنامج سنة 
ّ
بقيمة  2012أّن مشاريع ��يئة و�عبيد الط

 خالل الف��ة امل��اوحة ب�ن  د.أ 860
ّ
نتيجة للتأخ��  2013مارس  6فيفري و 12لم ُ�شرع �� إنجازها إال

 بتار�خ ا�
ّ
كما لم تنطلق . 2012أوت  03حاصل �� إحالة اعتمادات و�رنامج استعمال وال�ي لم تتّم إال

رقات املدراة ضمن القسط الثا�ي ل��نامج  مشاريع عديدأشغال 
ّ
بقيمة  2012��يئة و�عبيد الط

 بتار�خ.م 2,943تقدير�ة بلغت 
ّ
ل قيمة هذه املشاريع املعطلة . 2014مارس  4 د إال

ّ
من القيمة %  69وتمث

 .امل��مجة �� مجال ��يئة الطرقات و�عبيدها ا�جملية للمشاريع

 

بمنطقة  امسكن 23مشروع ر�ط كما لوحظ تأخ�� �� إنجاز عدد آخر من املشاريع ع�� غرار 

د املدرج ضمن .أ 108,800 ب�لفة تقديرّ�ة ناهزت �شبكة التنو�ر املنم��من معتمدية املطوّ�ة " تلمام"

 ��  2011برنامج سنة 
ّ
ر املجلس ا�جهوي  2013فيفري  06والذي لم تنطلق أشغاله إال

ّ
نتيجة لتأخ

ركة الّتو�سّية للكهر�اء والغاز �� ضبط ال�لفة التقديرّ�ة لألشغال لف��ة 
ّ

 . نت�نناهزت سوالش

 

ر انطالق أشغال  ،و�� نفس الّسياق
ّ
عائلة باملناطق الر�فّية من والية قا�س  438تزو�د تأخ

                             د إ�� تار�خ.م 2,121بقيمة  2012باملاء الصا�ح للشراب املدراة ضمن القسط اّول لسنة 
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ركة الوطنّية الستغالل وتوزيع املياه إلسناد  الذي �ّجلته�سبب طول ااراءات  2013اانفي  8
ّ

الش

 .الّصفقة

 

ة - ج  ا�حضائر ا�جهو�ن

 

حيث �ّجل عدم عملّية مسك وحفظ اداول خال  أّيام العمل املنجزة  عدم إح�املوحظ 

ر 
ّ
شملت أغلب ا�حضائر بوالية قا�س، مّما حال دون الّتثّبت  2012ادول خال  �عنوان سنة  325توف

 . ��ذه ا�حضائر من مدى اح��ام قاعدة العمل املنجز 

 

احتساب �عض أّيام اعياد الوطنّية والعطل  ،� اداول ا�صال وتبّ�ن من خالل الّتدقيق �

كأّيام عمل خالصة اار عند تصفية ااور، فضال عن احتساب شهري فيفري  2012الّرسمّية لسنة 

ب عنه خال  أاور غ��  31و 30ع�� أساس  2012ونوفم�� 
ّ
يوما �� كث�� من احيان، وهو ما ترت

 . د.أ 72,098 مستحّقة بقيمة

 

تطابق وعدد اّيام املضّمن يكما تبّ�ن أّن عدد أّيام العمل املنجزة فعلّيا لبعض ا�حضائر ال 

ب عنه خال  أاور  بقيمة 2012بجداول ا�صال  لسنة 
ّ
 .د دون واه حق.أ 6,925، ترت

 

 منح تحين  ميكن  - د
 

ا�س خالل بلغت قيمة اعتمادات التعّهد امل��مجة لتحس�ن مساكن العائالت املعوزة بوالية ق

      د .أ 2.260د و.أ 130د و.أ 100�� إطار ال��نامج ا�جهوي للتنمية ع�� الّتوا��  2012-2009الف��ة 

 .د.أ 1.355و

 

بقاعدة  2012-2009مقار�ة قائمة املنتفع�ن بمنح تحس�ن مسكن خالل الف��ة  وأفضت

ؤون ااتماعّية بقا�س إ�� مالحظة 
ّ

رة باإلدارة ا�جهوّ�ة للش
ّ
أنه ع�� بيانات العائالت املعوزة املتوف

خالل السنوات  من املنتفع�ن بمنحة تحس�ن مسكن % 65,6و % 53,27و % 73,46و % 76,7الّتوا�� 

الّصادرة �� الغرض وخاّصة م��ا  و�تعارض هذا التصّرف مع املناش��  .لبسوا من العائالت املعوزة املعنية

حول مرااعة  2011لوز�ر الداخلّية ووز�ر املالّية ووز�ر التنمية ا�جهوّ�ة لسنة  15املنشور املش��ك عدد 

حول  2012نوفم��  30بتار�خ  63مقايبس تنفيذ ال��نامج ا�جهوي للتنمية ومنشور رئبس ا�ح�ومة عدد 

دت ع�� أّن الفئة املس��دفة من ضبط مشاريع ال��نامج ا�جهوي للتنمية وت
ّ
نفيذها ومتا�ع��ا وال�ي أك

 .هذا ال��نامج �� العائالت املعوزة
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وقد نّص املنشور املش��ك لوزراء الداخلّية والتنمية املحلّية واملالية والتنمية والّتعاون الدو�� 

ضرورة صرف منح  حول إعداد وتنفيذ ال��نامج ا�جهوي للتنمية ع�� 2003اانفي  11بتار�خ  1عدد 

ن  600تحس�ن مسكن �� ش�ل مواد بناء بقيمة أقصاها 
ّ
عائلة خالل  59د، غ�� أّن املجلس ا�جهوي مك

وش ا�حاّمة"من منطقة  2009سنة 
ّ
د تراوحت مبالغها الفردّية .أ 58,450من منح نقدّية بقيمة " بوعط

ل لم ُي��مج ولم ُيض. د.أ 1,950د و 700ب�ن 
ّ
ّمن أصال ب��نامج استعمال اعتمادات علما وأّن هذا التدخ

 .للّسنة املذ�ورة

 

III- �اللنظقم والتيقن  

 

قت بالتنظيم ونظام املعلومات و�الّتصرف �� الّنفقات اعتيادّية إخالالت عديدة حّدت 
ّ
�عل

 . من نجاعة العمل اداري واملا�� للمجلس ا�جهوي 

   

 اللنظقم ونظام املعلومات  - أ

 

خطة مفتوحة بقانون إطار املجلس ا�جهوي ال  29وظيفية من املة خطة  13حظ أّن لو 

� سنة 
ّ
وقد شملت هذه الشغورات عديد . % 44,8أي بنسبة شغور ناهزت  2013تزال شاغرة إ�� مو�

الدوائر والّدوائر الفرعّية املسؤولة مباشرة عن تأط�� ودفع املسار التنموي با�جهة ع�� غرار دائرة 

والدائرة الفرعية للدراسات والتلطيط والدائرة الفرعية لإلشراف ع�� البلديات املجلس ا�جهوي 

 .والتعاون بي��ا والدائرة الفرعية لإلستثمار

 

�عض رؤساء الدوائر ال يمارسون مهامهم فعليا ع�� رأس الدوائر  لوحظ أّن  ،و�� املقابل

دائرة الشؤون ادار�ة العامة، كما من ذلك أّن رئبس خلية مراقبة التصّرف �شرف فعليا ع��  املعنية

 .�شرف رئبس دائرة �جان احياء فعلّيا ع�� الدائرة الفرعية للتنظيم واساليب واعالمية

 

واملتعلق  1993او�لية  9املؤرخ ��  1993لسنة  1476من امر عدد  2وخالفا للفصل 

� مكتب العالقات 
ّ
 مع املواطن دراسة ش�ايات املواطن�نبتنظيم مصا�ح الواليات واملعتمديات، ال يتو�

ه .مع املصا�ح املعنّية إليجاد ا�حلول املالئمة لها بالتنسيق
ّ
يكتفي بقبول عرائض املواطن�ن  فقد تبّ�ن أن

 . و��جيلها ثّم توا��ها إ�� مكتب الّضبط املركزي 

 

جان القطاعّية القاّرة
ّ
ق �عمل ال�

ّ
ا�عقادها من فقد شاب اضطراب دورّ�ة  ،أّما �� ما يتعل

شغيل واستثمار لم �عقد أّي 
ّ
جان ا�جهوّ�ة القارة مل�افحة الت�ّحر والتنمية املستديمة والت

ّ
ذلك أّن ال�
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من  2بالّرغم من أهمّية امللّفات املو�ولة إل��ا وذلك خالفا ملقتضيات الفصل  2009ااتماع خالل سنة 

20051TP18Fاوان  13املؤرخ ��  2005لسنة  1736امر عدد 

)1(
P1T. 

 

 1989اوان  10املؤرخ ��  1989لسنة  726من امر عدد  7وخالفا ملقتضيات الفصل 

واملتعلق باملجالس القرو�ة الذي حّدد دورّ�ة ااتماعات املجالس القروّ�ة �شهر�ن، لم �عقد املجالس 

سعة بوالية قا�س أّي ااتماع خالل سن�ي 
ّ
القروّ�ة ، إضافة إ�� أّن املجالس 2012و 2011القروّ�ة الت

�ن واملدو ومنمل ا�حببب والع�ار�ت لم �عقد أّي ااتماع خالل الف��ة 
ّ

 .2012-2008ب�ّل من زراوة و�ش

 

ل املجلس ا�جهوي وذلك خالفا 
ّ
ي أغلب مجاالت تدخ

ّ
ة إاراءات �غط

ّ
ولوحظ غياب أدل

ة ااراءات 2000سبتم��  30بتار�خ  39نشور الوز�ر اول عدد مل
ّ
ة ومن شأن ع .حول أدل

ّ
دم اعتماد أدل

إاراءات أن يؤثر سلبا ع�� كيفية مسك امللّفات ادار�ة وتحديد مسالك تداولها وع�� نجاعة التصّرف 

 .ف��ا وع�� ا�حفاظ ع�� املمتل�ات العمومّية

 

ق باألرشيف
ّ
مارس  4فقد أثبتت املعاينة امليدانية املجراة ملب�ى ارشيف بتار�خ  ،وفيما يتعل

ه �ش�و 2013
ّ
ة الّ��وئة وضعف اضاءة وسوء الّتنظيم وذلك خالفا ملقتضيات الفصل ، أن

ّ
 10من قل

من امر عدد  3املتعلق باألرشيف والفصل  1988أوت  12املؤرخ ��  1988لسنة  95عدد  من القانون 

19881TP19Fلسنة  1981

)2(
P1T . كما تبّ�ن عدم قيام مص�حة ارشيف ب��قيم وترم�م ما تّم حفظه من وثائق وفقا

كما لم يح��م املجلس ا�جهوي مدد استبقاء . معاي�� املعتمدة �� املجال بما �سّهل عملّيات البحثلل

الوثائق عند القيام بتحو�ل الوثائق من أرشيف اار إ�� أرشيف وسيط وذلك خالفا ملقتضيات قرار 

2003أفر�ل  23وز�ر الّداخلية والتنمية املحلّية املؤرخ ��  1TP20F

)3(
P1T. 

 

ة، لم يفّعل املجلس ا�جهوي امللطط املديري و�لصو  التطبيقات 
ّ
اعالمية املستغل

، "أاور "و" ا�جباية املحلّية"و" م�اتبب"و" 2�جار"النموذ�� لإلعالمية للواليات، فباستثناء تطبيقات 

زة ع�� غرار تطبيق�يبقّية التطبيقات املنصو  عل��ا بامل فإّن 
ّ
ط غ�� مرك

ّ
متا�عة املشاريع ذات " لط

 ".التصرف �� مستودع السيارات ووسائل النقل"و" الصبغة ا�جهو�ة

 

                                                           
ق بتنقيح وإتمام امر عدد  )1(

ّ
ق بامل 1992او�لية  27املؤّرخ ��  1992لسنة  1404املتعل

ّ
صادقة ع�� الّنظام الّداخ�� الّنموذ�� للمجالس ا�جهوّ�ة واملتعل

حقة وخاصة امر عدد 
ّ
 .2009او�لية  31املؤرخ ��  2009لسنة  2254كما تّم تنقيحه وإتمامه بالّنصو  الال

الع ع�� ارشيف  1988د�سم��  13املؤرخ ��   )2(
ّ
املتعلق بضبط شروط وتراتبب التصرف �� ارشيف ا�جاري وارشيف الوسيط وإتالف ارشيف واط

 .1998د�سم��  28املؤّرخ ��  1998لسنة  2548العام كما تّم تنقيحه باألمر عدد 
ق باملصادقة ع�� اداول مدد إستبقاء الوثائق ا�صصوصّية للمصا�ح املركز�ّ  )3(

ّ
 .ة للوزارة ومصا�ح الواليات واملجالس ا�جهوّ�ة واملجالس البلدّيةاملتعل
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حول تطو�ر نظم  2011ماي  20بتار�خ  10وخالفا ملقتضيات منشور الوز�ر اّول عدد 

صال، ال يزال املجلس ا�جهوي يفتقر 
ّ
نه من �شر املستجّدات ا�صاّصة إ�� املعلومات وات

ّ
موقع واب يمك

 . وتوف�� املعلومة الّ�حيحة �� الوقت املناسب والّتواصل مع مواط�ي ا�جهةبه 

 

ة - ب فقات اعلقادين
ن
 الن

 

قت بالنفقات اعتيادية عديد اخالالت 
ّ
الّتقادم بقيمة مفعول تأدية نفقات سقطت بك�عل

ة املحاسبة  47و 46وذلك خالفا للفصل�ن  2001إ�� سنة د �عود البعض م��ا .أ 7,142
ّ
من مجل

من  156املنصو  عليه بالفصل من تار�خ الّدفع  يوما 45العمومّية، إضافة إ�� عدم اح��ام أال 

ة املحاسبة العمومّية 
ّ
سبقة بالنسبة لو�االت الّدفوعات لي��اوح بذلك التأخ�� ب�ن مجل

ّ
 64لتجديد الت

من  31خالفا ملقتضيات الفصل كما قام املجلس ا�جهوي �� �عض ا�حاالت و . يوما 1074ويوما 

 . القانون اسا��ي مل�مانّية ا�جماعات املحلّية بإصدار أذون تزّود يدوّ�ة

 

م لبعض اقتناءات واملنح بمبلغ 
ّ
سل

ّ
ما من  د وهو.أ 5,897وتبّ�ن كذلك عدم اشهاد بالت

ة املحاسبة  41التثّبت من قاعدة العمل املنجز املنصو  عل��ا بالفصل شأنه أن �عيق عملّية 
ّ
من مجل

 .العمومّية

 

قت أساسا  ،ومن اهة أخرى 
ّ
شابت الّنفقات اعتيادّية �عض اخالالت ا�صصوّصية �عل

 . و�اعتماد مسالك إنفاق مواز�ةو�التصرف �� الوقود بنفقات استقباالت 

  

 نفقات اسلقباالت -1

 

ص��ي 
ّ

ا�ع الخ
ّ
سمت بالط

ّ
ع�� غرار تكّفل م�مانّية تبّ�ن أّن �عض نفقات استقباالت قد ا�

بلال  مصار�ف مآدب غداء لضيوف أحد  2010و 2009املجلس ا�جهوي دون واه حّق خالل سن�ي 

ة الّسابق�ن بقيمة املية بلغت 
ّ
واه حّق خالل الف��ة  كما تحّمل املجلس ا�جهوي دون . د.أ 6,470الوال

ص��ي صار�ف اقتناء مشرو�ات ومواد تجميل وغ��ها من املو م 2009-2012
ّ

اد ذات استعمال الخ

ل خطأ ازائّيا وخطأ تصرف ع�� مع�ى القانون عدد . د.أ 8,663بقيمة 
ّ
ومن شأن هذه اخالالت أن �ش�

19851TP21Fلسنة  74

)1(
P1T. 

 

                                                           
ق بتحديد أخطاء التصّرف ال�ي ترتكب إزاء الّدولة واملؤّسسات العمومّية ادار�ة وا�جماعات العمومّية املحلّية  1985او�لية  20املؤّرخ ��  )1(

ّ
املتعل

 .و�إحداث دائرة الّزار املا��واملشاريع العمومّية وضبط العقو�ات املنطبقة عل��ا 
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واملتعلّق بضبط  1991أكتو�ر  29من امر غ�� املنشور املؤرخ ��  5خالفا ملقتضيات الفصل و 

م�مانّية املجلس ا�جهوي بلال  نفقات اقتناء مواد تنظيف املسكن  تنظام تأا�� الوالة، تكّفل

ع�� م�مانّية  يتعّ�ن تحميلهاد، �� ح�ن �ان .أ 8,073بقيمة  2011-2009الوظيفي للوا�� خالل الف��ة 

 .وزارة الّداخلّية

 

جاهمرااعة امر املذ�ور أعاله بوتو��ي دائرة املحاسبات 
ّ
مز�د توضيح امتيازات  �� ات

ة وتحديدها بأسقف ال يمكن تجاوزها مع ا�حر  ع�� �شره بالرائد الرس�ي ل�جمهور�ة 
ّ
العينّية للوال

املتعلق بنشر  1993او�لية  05املؤرخ ��  1993لسنة  64التو�سية وفقا ملقتضيات القانون عدد 

 . النصو  بالّرائد الرس�ي و�نفاذها

 

 اس��الك الوقود -2

 

إصدار املجلس ا�جهوي أذون بمأمور�ة ال عالقة  ،من خالل الّتدقيق �� أذون املأمورّ�ات تبّ�ن

وتذكر �� هذا ". القيام بمهام إدارّ�ة"لها بمص�حة العمل لقضاء أغراض �صصّية ي�ون موضوعها 

" إدارّ�ة مهّمات"�عنوان  2009و 2008إ�� والية سوسة خالل سن�ي  ال�ي تّم القيام ��ااملهّمات  ،الّسياق

قت بنقل عائلة الوا�� الّسابق 
ّ
إ��  ومقّر��ن منه، وكذلك مهّمات التنّقل املؤّداة" م.ع"�� ح�ن أّ��ا �عل

قت �عائلة املعتمد اول الّسابق " ب�ي خداش"معتمدية 
ّ
وقد بلغت ". ع.م"من والية مدن�ن ال�ي �عل

ل��ا من  860د و.أ 3,611ل��ا بقيمة  3.280  كميات الوقود املسندة لتأم�ن هذه التنقالت ع�� الّتوا��

د إضافة إ�� تحّمل م�مانية املجلس ا�جهوي ملبالغ اس��ااع منحة التنقل لفائدة .أ 1,063الوقود بقيمة 

رة للغرض
ّ
 .السّواق وكذلك �لفة اهتالك السيارات ادار�ة امل�ص

 

ل هذه التجاوزات أخطاء تصّرف وأخطاء ازائية
ّ
قامت الوالية استنادا وقد . و�مكن أن �ش�

           بإحالة امللف ع�� أنظار القضاء للتحقيق �� امر بتار�خ للدائرة إ�� ما أفضت إليه أعمال الّرقابة

 . 2013او�لية  12

 

ه خالفا ملقتضيات الفصل 
ّ
1TP22Fمن امر غ�� املنشور  8وُ�ذكر �� ذات الّسياق أن

)1(
P1T تّم وضع  ،أعاله

ة الذين تداولوا ع�� والية قا�س خالل سنوات 
ّ
ع�� الّتوا��  2012و 2011و 2009و 2008ع�� ذّمة الوال

ة 3و 4و 7و 6
ّ
ل��  30.200من  املعني�نسّيارات عوضا عن سّيارت�ن فقط، وهو ما أّدى إ�� تمك�ن الوال

 . د تحّمل��ا م�مانّية املجلس ا�جهوي .أ 34,312من الوقود بقيمة 

                                                           
 ".وضع ع�� ذمة الوا�� سيارتان وسائقان وتحّمل ع�� م�مانية الدولة مصار�ف امل�حقات ا�صاصة بوسائل التنقل الوظيفي املذ�ورة" الذي نّص ع�� )1(
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م  ،و�� سياق آخر
ّ
مقتطعا من الوقود �عنوان أداء مهّمات إدارّ�ة  31تّم إصدار وصوالت �سل

وا القيام ��اأّن اعوان املعنّي�ن ��ا لم  �� ح�نملتلفة صدرت �� شأ��ا أذون مأمورّ�ات 
ّ
ألسباب  يتول

ولم ينتفعوا بالّتا�� ...) ا،كإلغاء املهّمة أو تزام��ا مع مهّمة إدارّ�ة أخرى بما يمنع القيام ��(ملتلفة 

 .املعني�نتوقيع هذه الوصوالت بإمضاءات مغايرة إلمضاءات اعوان  وقد تبّ�ن .باملقتطعات املذ�ورة

 .وقد �عّهد املجلس ا�جهوي بفتح تحقيق إداري �� الغرض

 

 اعلماد ميالك إنفاق مواز�ة -3

 

تبّ�ن اعتماد مسالك مواز�ة لإلنفاق لتغطية �عض مصار�ف استقباالت غ�� الشرعية وذلك 

قافة والّر�اضة بقا�س وامعية 
ّ
باب والث

ّ
بلالصها عن طر�ق الصندوق ا�جهوي لتنمية أ�شطة الش

 . العمل الثقا�� وااتما�� بمركز الوالية واملجمع الكيميائي الّتو���ي

 

قيام ا�جمعية املشار إل��ا أعاله بتأدية نفقات ال تمّت بصلة لنظامها  ،ولوحظ �� هذا اطار

و�ذكر �� هذا . 2009-2007د خالل الف��ة .أ 237,817اسا��ي ولنشاطها ااتما�� والثقا�� بلغت 

ة الّسابق�ن  الشأن
ّ
خال  و اقتناء تجه�مات منملية وهواتف اّوالة (خال  مصار�ف �صصية ألحد الوال

ة الّسابق�ن،فاتورات اس�
ّ
د واقتناء هدايا لفائدة .أ 5,375بقيمة ...) �الك ان��نات لزواة أحد الوال

 .د.أ 85,608�عض املسؤول�ن الّسياسي�ن السابق�ن بقيمة 

 

ول الّسابق�ن خالل الف��ة 
ُ
ة واملعتمدين ا

ّ
إ�� موافاة  2010-2008كما عمد �عض الوال

املجمع الكيميائي الّتو���ي ببعض الفوات�� ال�ي تكت��ي طا�عا �صصّيا قصد خالصها وذلك تجّنبا 

و�علقت هذه الّنفقات بمآدب غداء واستقباالت وإقامات لبعض . للمرور باملراحل العادية لعقد النفقة

ص��ي 
ّ

ا�ع الخ
ّ
ة، وخال  فاتورات آالت ر�اضيّ (ا�صا  بنمل فاخرة و�عض اقتناءات ذات الط

. د.أ 165,163بقيمة املّية بلغت ...) الهاتف القاّر املنم�� ألحد املعتمدين اول الّسابق�ن وإلطار أم�ي،

ل خطأ ازائّيا
ّ
 . ومن شأن هذه افعال أن �ش�

 

باب 
ّ

كما تّم تحميل �عض الّنفقات ع�� حساب الّصندوق ا�جهوي لتنمية أ�شطة الش

قافة والّر�اضة 
ّ
د إ�� .أ 767من 2011-2008وقد مّرت مداخيل هذا الّصندوق خالل الف��ة . بقا�سوالث

 .% 56د ناهزت املساهمات العمومّية م��ا حوا�� .أ 25

 

الت الصندوق لم تكن �� املجاالت ال�ي ُ�عث من أاله
ّ
ا وال تمّت بصلة وتبّ�ن أّن أغلب تدخ

شاط
ّ
لت أغل��ا �� نفقات ذات طا�ع �ص��ي وهدايا ملسؤول�ن  للن

ّ
با�ي أو الّر�ا��ي حيث تمث

ّ
الش
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د .أ 5 ناهز مبلغ �ام� 2010- 2008خالل الف��ة  د، .أ 110,319و�لغت املة هذه الّنفقات . وطني�ن

ّدمت هدية دون تحديد املستفيد 247لفائدة أحد املزّودين مقابل كمية 
ُ
 .كغ من الّسمك الّرفيع ق

 

� بمناسبة ز�ارته لفر�سا �� مهّمة " م.ع"أّن وا�� قا�س الّسابق  �� نفس السياقُ�ذكر و 
ّ
تو�

. 2008د خالل شهر او�لية  1.720,500إدارّ�ة خال  تذاكر سفر لعائلته من حساب الصندوق بمبلغ 

تنطوي عليه ونظرا ملا . وتّم صرف اميع نفقات الصندوق بناء ع�� أذون بالدفع ممضاة من الوا��

ل أخطاء ازائّية فقد قامت الوالية استنادا إ�� 
ّ
املة الّتصّرفات املذ�ورة أعاله من تجاوزات قد �ش�

 12و 2013اوان  26بإحالة امللف�ن إ�� الّنيابة العمومّية بتار�خ  للدائرة ما أفضت إليه أعمال الّرقابة

 .2013او�لية 

 

ثل هذه املمارسات ال�ي تتنا�� مع مبادئ وتو��ي دائرة املحاسبات بضرورة القطع مع م

 . ا�حوكمة الّرشيدة وحسن الّتصرف �� اموال العمومّية

 

 

* 

 

*                                 * 

 

ل�ن يضطلع  املجلس ا�جهوي بقا�س بدور مهّم �� دفع �جلة التنمية با�جهة وتطو�ر البنية 

حالت �� �عض احيان دون قيامه بمهامه ع�� الواه �ش�و عديد النقائص تصّرفه  فإّن اساسّية، 

 .املطلوب

 

قت بملتلف مراحل  اع����افبلصو  املشاريع ذات الصبغة ا�جهو�ة فقد 
ّ
إخالالت �عل

وأّدى ذلك إ�� ارتفاع �لفة العديد من هذه . استغاللوالتنفيذ و ال��مجة  حيث إنجاز الصفقات من

كما . �عطيلها، أو إ�� عدم استغاللها رغم ان��اء اشغال منذ سنواتنجازها أو إاملشاريع �سبب تأخ�� 

قة بالطرقات
ّ
تدعو الدائرة  ،و�� هذا اطار. حامت ببعض املشاريع ش��ة الفساد وخاصة م��ا تلك املتعل

ع�� و ع�� التقّيد باآلاال  ا�حر إ�� التقّيد بالنصو  القانونية املنظمة للصفقات العمومية مع 

  .املجلس ا�جهوي واس��ااع �ّل املبالغ املصروفة دون واه حّق  حفظ حقوق 

 

قت بال��نامج ا�جهوي للتنمية نقائص عّدة ذات صلة �عملة ا�حضائر و�اسناد منح و 
ّ
�عل

و�املشاريع املوّاهة لتحس�ن ظروف عبش فئات معّينة من املواطن�ن ع�� غرار مشاريع  تحس�ن مسكن

لت هذه اخالالت �� عدم ضبط اولوّ�ات  .املاء الصا�ح للشراب�عبيد املسالك والر�ط �شب�ات 
ّ
وتمث
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لذا تدعو الدائرة إ�� إيالء هذه النوعية من املشاريع املز�د . بصفة دقيقة وكذلك �� التأخ�� �� انجاز

من اهمّية واملتا�عة قصد ال��وض باملناطق الر�فية وتحس�ن ظروف عبش املواطن�ن ��ا، مع ال�مام 

 .بالنصو  القانونية املنظمة مللتلف املجاالت املذ�ورة

 

شغورات �� الوظائف وغياب أدلة ااراءات �ش�و التنظيم ونظام املعلومات مجال ال يزال و 

وعدم تفعيل دور �عض ال�جان القطاعية واملجالس القرو�ة واملجالس املحلية للتنمية رغم أهمّية 

وعالوة ع�� ذلك فإّن املجلس ا�جهوي يفتقر إ�� تجه�مات . ل�جهة دورها �� تحديد ا�حاايات التنموّ�ة

ل عائقا أمام ترك�م إدارة عصر�ة �افية عالميةإوتطبيقات 
ّ
لذا تدعو الدائرة إ�� توف�� املوارد . مّما �ش�

 .البشر�ة واملادّية الالزمة لتجاوز هذه النقائص

 

والتجاوزات طبعت إنجاز  عديد اخالالتللمجلس ا�جهوي شاب التصرف املا�� كما 

�سديد نفقات ع��  نالنفقات اعتيادّية وخاصة تلك املتعلقة بمصار�ف اقتباالت و�الوقود، فضال ع

نفاق مواز�ة �الصندوق ا�جهوي لتنمية أ�شطة الشباب والثقافة والر�اضة بقا�س واملجمع إمسالك 

ل الكيميائي التو���ي وامعية العمل الثقا�� وااتما�� بمرك
ّ
أخطاء تصرف  �عضهاز الوالية، �ش�

وتدعو الدائرة �� هذا اطار إ�� ا�حر  ع�� تكريس الشفافية �� املعامالت املالية . وأخطاء ازائية

 .امللالف�نوالعمل ع�� تتّبع 
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 رّد المجلس الجهوي بقابس
 
I- المشاريـع الجهويـة  
 
 البرمجـة والتخطيط -1
 

يتم اإلعالن عن  : كلم من معتمدية مارث  8.5تعبيد مسلك شط العوامر بطول  -

طلب العروض في مجال الطرقات على قائمات تقديرية تعدها اإلدارة الجهوية للتجهيز دون 

وذلك نظرا لالفتقار لإلعتمادات ) مسح طوبوغرافي (اللجوء إلى إعداد دراسة معمقة 

 .المخصصة للغرض

    

كان " رئاسي"المطوية فهو مشروع أما في ما يتعلق بمشروع المنتزه الحضري ب -

محل متابعة على مستوى عالي وحضي بعديد زيارات للسيد وزير البيئة في العهد السابق 

وكان من المتوقع تدشينه من طرف الرئيس السابق وبالتالي فإن األشغال التي تمت إضافتها 

 .لصفقاتكانت بتأشيرة من المصالح المركزية دون الرجوع المسبق للجنة الجهوية ل

 

 تنفيذ المشاريع -2
  

تم إحالة الملف على  أنظار القضاء للبت : واد السراق -أشغال تعبيد مسلك تبلبو -

 .فيه

قسط الكهرباء والحماية من  -تهيئة الشبكات الفنية بالمدرسة الوطنية للمهندسين  -

ومكتب إن المتابعة الفنية  إلنجاز األشغال موكلة إلى المهندس اإلستشاري  -الحرائق 

  .المراقبة وللمصالح الجهوية للتجهيز

تم اإلعالن عن طلب : توسعة المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا  -

أد تّم توفيره من  412العروض إلنجاز بقية األشغال وقد أسفر عن إسناد الصفقة بمبلغ 

.افيةصلية دون أن تتكبد اإلدارة أي مبالغ إضاألالمبلغ المتبقي من الصفقة  S  
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أما في ما يتعلق بمردود المهندس اإلستشاري سامي بوخشينة في المشاريع  -

الموكلة إليه فقد تم عرضه على أنظار اللجنة الفنية الداخلية وإتخاذ التدابير الالزمة في شأنه 

 .والتي سنوافي بها دائرة المحاسبات في اإلبان

مة  فقد تم تسليم المشروع أما في ما يتعلق بمشروع تهيئة المنطقة الخضراء ببوش -

 .  عند إنتهاء األشغال به لمصالح البلدية وهي المعنية بحمايته وتعهده

 

  إستغالل المشاريع -3
 

في ما يتعلق بالتأمين العشري للمشاريع الجهوية، فقد تمت مراسلة كافة  -

التي دون جدوى ماعدى وزارة البيئة  الوزارات لموافاتنا بإعتمادات يتم تخصيصها للغرض

 .بادرت بفتح إعتماد تم تخصيصه لتأمين مشروع مركز السياحة اإليكولوجية بتمزرط

 

إن صيانة األجهزة التي يتم تركيزها بالصفقات العمومية من مشموالت  -

 .المؤسسات التي يتم تركيزها بها والوزارة ذات الصلة خاصة منها وزارة التعليم العالي

 

ها إلى ؤتغالل بعض األقسام الذي يتم بناكما يعود التأخير الحاصل في إس   -

ها على مستوى مركزي أو في انتظار الطاقم ؤانتظار التجهيزات الالزمة التي يتم اقتنا

 .البشري المسير للمرفق

 

II- البرنامج الجهوي للتنمية  
 

  إنجاز المشاريعإنطالق و -1
 
قد يشهد إنطالق تنفيذ بعض المشاريع تأخيرا يعزى في أغلب األحيان إلى تأخير  -

في فتح اإلعتمادات رغم مبادرة المجلس الجهوي بالشروع في إجراءات الدراسات 
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واإلعالن عن طلب العروض قبل توفّر اإلعتمادات إال أنه ال يتم عرض تقارير فرز 

 .إال بعد توفّر اإلعتمادات العروض على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات

 

كما أن طول اإلجراءات الخاص بتعيين مقاولين إلنجاز اإلتفاقيات التي يتم  -

إبرامها مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز وخاصة الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع 

 .المياه يشكل في بعض األحيان سببا لتأخر انطالق األشغال 

يوما شهريا  26ال يتم خالص عملة الحضائر  في أكثر من : الحضائر الجهوية  -

 . حيان يتم خالص بعض الحراس في أيام العطلفي المطلق إال أنه في بعض األ

 

  منح تحسين المسكن -2

 

ية في التمتع بهذه المنحة وهذا بالتنسيق مع السادة وللعائالت المعوزة األول -

المعتمدين الذين يعرضون  قائمة المنتفعين على أنظار اللجنة المحلية ثم اللجنة الجهوية 

ويرجع تدني نسبة  العائالت المعوزة إلى عدم إمتالك هذه العائالت في أغلب األحيان 

  . مسكنا خاّصا بها يخول لها التمتع بهذه المنحة 

أما في ما يتعلق بالتدخل الذي تم في منطقة بوعطوش  من معتمدية الحامة فقد تم  -

 .بصفة عاجلة بالتدخل من جمعية بسمة التي ترأسها زوجة الرئيس السابق

 

III- التنظيم والتسيير  
 
 التنظيم ونظام المعلومات  -أ
 

الوزارة فيما لقد شرعت إدارة الوالية في تسوية مثل هذه الوضعيات بالتنسيق مع  -

 يتعلق بتطابق التسمية مع المهام

 

 . أما عن الشغورات فقد تم إشعار وزارة الداخلية بذلك -
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تتم مراسلة رؤساء اللجان لعقد إجتمعات اللجان مع حرية تحديد المواضيع التي  -

 .سيتطرقون لها

كما تمت دعوة حافظ " التصرف في المخزون " قامت  اإلدارة بإقتناء منظومة  -

 المغازة إلى تحيين البطاقات اليدوية

تمت صيانة وتغيير الفوانيس إلى جانب فضاء ثاني إلستغالله لألرشيف لتخفيف  -

 .الضغط على البناية الحالية 

 .للمجلس الجهوي بقابس موقع واب سنعمل على تحيينه -

 

  النفقات اإلعتيادية -ب
 

شخصي فسنعمل الحقا على بالنسبة للنفقات التي لها طابع : نفقات اإلستقباالت  -

 .تفادي هذا النوع من النفقات 

 .سيتم تالفي مثل هذه اإلخالالت مستقبال: إستهالك الوقود  -

تمت إحالة ملف الصندوق الجهوي لتنمية األنشطة : إتباع مسالك إنفاق موازية  -

 .على القضاء للبت فيه  لشبابية والثقافة والرياضة بقابسا

 

 

 


