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  مدنينباملجلس الجهوي  

 
واملتعلق بالتنظيم  2591جوان  12بمقتض ى ألامر العلي املؤرخ في  إحداث والية مدنين تم ّ

من املساحة الجملية  %9,5ّأي ما يناهز  1كم 5.211ّحواليالوالية وتمسح ّ،إلاداري للمملكة التونسية

ّللبالد التونسية ساكن بالوسط  711.195منهم  1529سنة  (1)ساكنا 915.915ّهاويبلغ عدد سكان.
وتنفتح والية ّ.1ساكن بالكم 91,72تساوي  (2)وبكثافة سكانية %16,11ّر تبلغ الحضري أي بنسبة تحضّ 

مدنين على القطر الليبي من الجهة الشرقية مما يجعل منها نقطة عبور للمسافرين واملبادالت التجارية 

ويتميز النسيج الاقتصادي بوالية مدنين ّ".رأس جدير"وليبيا مرورا بمعبر  بين الجمهورية التونسية

وتبقى ألانشطة الفالحية  .بالتنوع بين السياحة والصناعة وألاشغال العامة والفالحة والصيد البحرّي

ةأساسا رهينة وس ّ.ط بيئي هش  وعوامل طبيعية غير مستقر 
 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّؤرخ فيامل 2565لسنة  22حكا  الفصل ألاول من القانون ألاساي ي عدد ّلّوفقاّو

ل املجلس الجهوي هيكل ّ،واملتعلق باملجالس الجهوية 2565فيفري  59
 
وباعتباره جماعة محلية، يمث

عتبر سلطة المركزية 
ُ
ة والتي ت التسيير بالنسبة للدائرة الترابية إلادارية الراجعة بالنظر للوالية املعني 

ّّ.ملاليتتمتع بالشخصية املعنوية والاستقالل ا
 

ّ"املجلس الجهوّي"فيما يلي )وتطورت موارد املجلس الجهوي بمدنين  ّّّّّّّّّّّخالل الفترة(

ل سنوي أي  د. 11,772ّد إلى .  28,954 من1555-1529ّ ، كما ارتفعت نفقاته من %29ّّقدرهبمعد 

لأي ب 1529د سنة . 40,697ّإلى  1555د سنة . 19,894ّ ّ%27ّّسنوي يناهزر تطوّ  معد  تراوحت ّو.

أي  1529د سنة . 26,145ّو 1555سنة ّد. 8,881ّبين خالل نفس الفترة الاعتمادات غير املستهلكة 

لب ّ.%15ّساوي يّسنوّي تطوّر معد 
ّ

ّ
 
د منفي هذه املهمة الرقابية لي ي سال الهدف ألّاوتمث

 
مطابقة حسابات وتصرف مدى  التأك

إنجاز املشاريع ذات الصبغة الجهوية ه في ومدى توفقللنصوص القانونية والترتيبية  املجلس الجهوّي

ّ.1529ّ-1555خالل الفترة والبرنامج الجهوي للتنمية 
ّ

ّ
 
لت ألاعمال الرقابية صعوبات تمثلت بالساس في عد  توفر بعض الوثائق وامللفات وتخل

 حوّل 1556كما تبين تواصل إلاخالالت والنقائص املضمنة بتقرير دائرة املحاسبات لسنة  .إلادارية

مدنين إضافة إلى عد  اتخاذ  واليةاملشاريع ذات الصبغة الجهوية بواليات الجنوب الشرقي فيما يخص 

ّ.ّلتدابير الضرورية لتجاوزهاااملجلس الجهوي 

                                                           
 .حسب تقديرات املعهد الوطني لإلحصاء (1)
كم/ساكن 91,72=915915/5211ّ=ّاملساحة/عدد السكان=ّالكثافة السكانية (2)

1
. 
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املسائل املتعلقة  بالخصوص الحظات شملتجملة من املعن  ألاعمال الرقابيةّأسفرتّو

 وتنفيذ ملجلس الجهوي لصالحياته في مجال برمجةبممارسة ااملالي ّوإلاداري ّوالتصرف جوانب مختلف ب

 .البرنامج الجهوي للتنميةمكونات إنجاز ّوّاملشاريع ذات الصبغة الجهوية
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 أبرز املالحظات

 

 التنظيم ونظام املعلومات -

ّ

نسق اجتماعات اللجان القارة التابعة للمجلس  عد  انتظا في ّإلاخالالت أبرّز تركزت

ّ.ّالنظا  الداخلي النموذجي للمجالس الجهويةت عملها املحددة بالجهوي وعد  التزامها بمجااّل

ّ

ال يعتمد املجلس الجهوي على أدلة إلاجراءات املنظمة ملختلف جوانب العمل إلاداري  كما

ّ.وخاصة تلك املتعلقة بالتصرف في ألارشيف أو بالصفقات ذات إلاجراءات املبسطة

ّ

دد الشغورات بالهيكل التنظيمي للمجلس ف نسبة التأطير وإلى ارتفاع ععض عنوعالوة 

الجهوي بينت املهمة الرقابية وجود تداخل بين التسميات واملها  املوكولة لعدد من إلاطارات بشكل 

ّ.يحول دون إمكانية تحديد املسؤوليات بطريقة شفافة

ّ

 التصرف في ألامالك -

ّ

لتدابير الضرورية اّخذولم يتّ تحيين دفاتر ألامالك العقارية  لم يعمل املجلس الجهوي على

.ّالكائنة بجزيرة جربةمنها من طرف الخواص وخاصة مالك هذه ألّا علىالانتهاكات وّللتجاوزاتلتصدي ل

التصرف في ألامالك املنقولة إشكاليات متعددة تتعلق أساسا بنقص املتابعة وغياب عمليات  شهدكما 

ّ.اسبة تغيير حافظي املغازاتبمنالجرد عالوة على عد  اعتماد محاضر الاستال  والتسلم 

ّ

وتوص ي دائرة املحاسبات املجلس الجهوي بضرورة تحيين دفاتر أمالكه العقارية وحمايتها من 

ة لمالكه املنقولة للحفاظ عليها ّمختلف الاعتداءات بهدف تثمينها  عالوة على إنجاز عمليات جرد سنوي 

ّ.وتحسين التصرف فيها

ّ

 الاعتمادات املحالة التصرف في  -

ّ

ن من خالل فحص نظا  إحالة الاعتمادات إلنجاز املشاريع ذات الصبغة الجهوية عديد تبيّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

النقائص تتعلق أساسا بالتأخير في إحالتها وضعف نسب استهالكها مما تسبب في تأخر انطالق إنجاز 

وأدى ضعف نسب استهالك ّ.هةاملشاريع وتعطل تنفيذها رغم أهمية الاعتمادات املرصودة سنويا للج
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ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد .  1,5ّمنها ارتفع حجماعتمادات الدفع إلى تراكم الاعتمادات غير املستهلكة والتي 

ّ.1529ّد سنة . 25,7ّإلى  1555سنة 

 

لتسريع في باالتنسيق مع الوزارات املعنية مزيد بوتوص ي دائرة املحاسبات املجلس الجهوي 

لرفع من نسق استهالكها ضمانا لالستعمال ألانجع لباتخاذ التدابير الضرورية الاعتمادات ّو عملية إحالة

ّ.لهذه املوارد

 

 وتحديد الحاجيات برمجة املشاريع -

ّ

برمجة  بخصوصلم يتقيد املجلس الجهوي وألاطراف املتدخلة بالتراتيب الجاري بها العمل 

ر والبرمجة والتخطيط لم يضطلع بأي ّحيثاملشاريع ذات الصبغة الجهوية  في دور على مستوى التصو 

بل اكتفى بمتابعة إنجاز البرامج واملشاريع التنموية إطار مقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات املعنية 

ّ.التي يتم ضبطها على املستوى املركزي بالنسبة لكل قطاع بالتنسيق مع إلادارة الجهوية للتنمية

ّ

سمتكما 
 
فهي ال بعد  دقتها التي يتم إقرارها على املستوى القطاعي  البرامج الوظيفيةّات

ق استكمال امللفات املرجعية خصوصا في  وال يتم  في شأنهاإلى الدراسات ألاولية ّتستند
 
مشاريع بما يتعل

ّ.البناءات املدنية

ّ

 تنفيذ الصفقات -

ّ

ل تخلل تنفيذ املشاريع إخالالت عديدة 
 
يث تبين من ضعف مراقبة إلانجاز حفي أهمها تمث

إهمال لدفاتر الحضيرة وعد  التنصيص بها على املعطيات املتعلقة بالتنفيذ امليدانية خالل املعاينات 

التثبت من مدى احترا  آجال ّوخالالت والعيوب املتعلقة باإلنجاز مما يحول دون التعرف على إلّا

ّ.جلس الجهوّيللم ترتب عنه أضرار ماليةوهو ما وتحديد خطايا التأخير الفعلية التنفيذ 

ّ

سمت كما 
 
متابعة ومراقبة املشاريع من قبل إلادارة الجهوية للتجهيز بمدنين بعد  فاعليتها ات

ّلى ضعف عملية الرقابة حيثمكنت املعاينات امليدانية من الوقوف ع وقدّ،نتيجة لضعف إلامكانيات

توفر لديها إلامكانيات يّدون أنمشروعا  915متابعة  1529-1522خالل الفترة ذه إلادارة أوكل له

تقنيين  1وّمهندسانفي هذا إلاطار  تولىّوقدّ.من املشاريعالها  البشرية القادرة على متابعة هذا الحجم 

قت1529ّخالل سنة ّفحسبمشروعا  62وعامل بمتابعة إنجاز 
 
البناءات املدنية بكلفة جملية بّتعل

ّ.د.  75تفوق 
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ّّالبرنامج الجهوي للتنمية  -

ّ

في اإلنارة املنزلية والربط باملاء الصالح للشراب تأخيرا ملحوظا الخاصة بصفقات الّشهدت

ن أن كماإلانجاز  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّخالل الفترةأبرمها الصفقات التي أي من يقم بختم  املجلس الجهوي لمّتبي 

ّّ.وتوزيع املياهمع الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية الستغالل 1525-1529ّ

ّ

وتوص ي دائرة املحاسبات املجلس الجهوي بالتنسيق مع الشركتين املذكورتين للتسريع في 

انجاز صفقات إلانارة املنزلية والربط باملاء الصالح للشراب ملا لها من تأثير على جودة حياة املواطنين في 

ّ.املناطق املعنية مع ضرورة ختم هذه الصفقات في آلاجال

ّ

تأخكما 
 
بيد الطرقات واملسالك تعالخاصة بصفقات البالنسبة لبعض  املالي لجنة الفرّز ل

 لصفقات العمومية وذلك بإحداث تغييرات بالزيادة أو بالنقصان في الكمياتالعامة لباد  املب

ّ.التي تمت في شأنها الدعوة إلى املنافسةّوّاملنصوص عليها بالصفقات

ّ

لتزا  باملباد  العامة للصفقات العمومية من قبل وتدعو دائرة املحاسبات إلى وجوب الا

ّ.مختلف ألاطراف املتدخلة في عملية إبرا  وتنفيذ الصفقات العمومية التي يعقدها املجلس الجهوّي

ّ

نكما  عالوة على تغيب البعض منهم نقص في متابعة الحضور الفعلي لعملة الحضائر  تبي 

قبل بعض إلادارات  منبنظا  نصف الوقت  متشغيل عدد منهّفضال عنكليا عن مراكز العمل 

ّّ.العمومية املؤسساتّو

ّ

لتوظيف ألامثل للعملة املنتدبين على آلية اّالحرص علىاملجلس الجهوي  وينبغي على

نجز املنصوص عليها بالفصل 
ُ
من مجلة املحاسبة  92الحضائر والحرص على احترا  قاعدة العمل املــ

ّ.الفعلي بمراكز العملالعمومية من خالل متابعة حضورهم 
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I-  التصرف املاليوّالتنظيم إلاداري 

ّ

أساسا  تعلقت عدة نقائصللمجلس الجهوي والتصرف املالي إلاداري  نظيمشاب الت

 التصرف فيبالتصرف في أمالك املجلس الجهوي ّوبالنفقات الاعتيادية ّوببالتنظيم ونظا  املعلومات ّو

ّ.الاعتمادات املحالة

ّ

 ماتالتنظيم ونظام املعلو  - أ

ّ

واملتعلق بحل جميع  1522نوفمبر  19املؤرخ في  1522لسنة  9191عمال بأحكا  ألامر عدد 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفترة املتراوحة بين الذي لم يعقد أي دورة خالل  املجلس الجهوّياملجالس الجهوية، تم  حل  

دة حسب التركيبة جديالخصوصية النيابة التعيين  تاريخ1521ّسبتمبر  29و 1525ديسمبر  21

ق بتسمية نيابات  1521أوت  25املؤرخ في  1521لسنة  2211املنصوص عليها بالمر عدد 
 
واملتعل

ة ّ.ّخصوصية لكافة املجالس الجهوي 

ّ

نسق اجتماعات اللجان القطاعية القارة  عد  انتظا 1529ّ-1525لوحظ خالل الفترة ّو

سنوات على غرار لجنة التشغيل  9ملدة  أي اجتماعالبعض منها ّيعقدلم  حيثّللمجلس الجهوّي

ّوالاستثمار ولجنة التعاون والعالقات الخارجية ولجنة التنمية املستديمة محاضر وقد بينت .

ّ من النظا  الداخلي النموذجي  25لم تحتر  أحكا  الفصل  التي اجتمعت فعليا اللجان الاجتماعات أن 

والذي  2551جويلية  11املؤرخ في  2551لسنة 2959ّللمجالس الجهوية املصادق عليه بالمر عدد 

برنامج أعمالها خالل أول اجتماع لها من كل سنة وعرضه على لكل لجنة ضبط  ضرورةينص على 

ّّ.مصادقة املجلس الجهوي في دورته ألاولى

ّ

9ّالاختصاصات املنصوص عليه بالفصل  توزيعللجان ذلك، لم تحتر  هذه ا عنعالوة 

املتعلق بتنقيح النظا  الداخلي  1555جويلية  72املؤرخ في  1555لسنة  1199من ألامر عدد (ّجديد)

خوض لجنتي الفالحة والصيد البحري والتجهيز وإلاسكان  على غراّرالنموذجي للمجالس الجهوية 

ّوالتهيئة العمرانية في مجاالت لجان أخرى متعلقة بمقاومة التصحر والبيئة والتنمية املستديمة وقد .

ّأفاد املج
 
ه سيدعو رؤساء اللجان الحترا  دورية الاجتماعات ومجاالت تدخل اللجان في لس الجهوي أن

ّ.الدورة املقبلة للمجلس

ّ

ات الدولية التي الاتفاقيمتابعة بدورها في ّة التعاون الدولي الالمركزّيخليّ  لم تضطلعكما 

ةوية املألاطراف والهياكل الجه معالتنسيق  عد ّفضال عنأبرمها املجلس الجهوي  وهو ما تمت ّعني 
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حيث لم  2559ّمنذ سنة "الهيرو"إلاطارية املبرمة مع املقاطعة الفرنسية بالنسبة لالتفاقية  معاينته

تجميع املعطيات املتعلقة بتنفيذ مختلف املشاريع  1521تتول هذه الخلية وإلى غاية موفى شهر مارس 

ّّ.الاتفاقيةاملبرمجة في إطار هذه 

ّ

حاسبات املجلس الجهوي بالحرص على تفعيل دور الخلية املذكورة في وتوص ي دائرة امل

درجة ضمن متابعة 
ُ
ّ.الاتفاقيات الدوليةتنفيذ املشاريع والبرامج املــ

ّ

ة بالنسبة  17وفيما يتعلق باملوارد البشرية، يشتمل قانون إطار املجلس الجهوي على 
 
خط

ة بالنسب 292للسلك إلاداري والتقني املشترك و
 
وقد بلغت نسبة الشغورات لهذين  ،ة لسلك العملةخط

1521ّحسب معطيات شهر مارس  %11,11و %91,29على التوالي السلكين  كما لم تتجاوز نسبة .

ّ%17,16ّوتصل هذه النسبة باحتساب أعوان الوالية إلى  %1,19ّّاملجلس الجهوّيالتأطير ب ونتيجة .

ة تكليف عملة من بينهم منتدبون على آلية تملذلك  وتمثل هذه النقائص عائقا .ّالحضائر بأعمال إداري 

ّ.أما  املجلس الجهوي في التصرف في امللفات إلادارية من حيث الجودة وسرعة إلانجاز

ّ

تولي ّاملوكولة لبعض إلاطارات على غرارتداخل بين التعيينات واملها  ّيوجدومن جهة أخرى، 

 يتكفلاف فعليا على دائرة املجلس الجهوي في حين رئيس الدائرة الفرعية للدراسات والتخطيط إلاشّر

عالوة على ذلك، يخصص املجلس الجهوي .ّرئيس دائرة املجلس الجهوي بمها  خلية مراقبة التصرف

 1521موفى شهر مارس ّإلىيتم دعمه الصفقات العمومية ولم  كل ّ عونا وحيدا ملتابعة2562ّمنذ سنة 

ّ.العمومية متابعة ملفات الصفقاتباملوارد البشرية الالزمة ضمانا لحسن 

ّ

وفي هذا الصدد تدعو دائرة املحاسبات املجلس الجهوي لتدارك هذا الوضع وإعادة تسمية 

ف بها فعليا إلضفاء الوضوح الكافي والشفافية على املسؤوليات املناطة 
 
 بعهدتهكل إطار في الخطة املكل

ّ.الالزمة لضمان حسن سير عملهادعم خلية الصفقات العمومية باملوارد البشرية كذلك ّو

ّ

ّ نتبيّ  كما وذلك ّختلف مجاالت العملاملجلس الجهوي ال يعتمد على أدلة إلاجراءات في م أن 

والذي 1555ّسبتمبر  75املؤرخ في  1555لسنة  75خالفا ملا نص عليه منشور الوزير ألاول عدد 

ّّّّّّّالشؤون العقارية بإعدادها منذ التي قامت وزارة أمالك الدولة ّوّ(1)ضرورة تعميم ألادلةيقتض ي 

1555ّسنة  ّّّّّّّّّّّّّّّّّاملؤرخ في1529ّلسنة  2575من ألامر عدد  92وفي ذات السياق وخالفا لحكا  الفصل .

خاص لم يقم املجلس الجهوي بإعداد دليل إجراءات ّاملنظم للصفقات العمومية1529ّمارس  27

ّ.ذات إلاجراءات املبسطة بالصفقات
                                                           

ري دليل التصرف في العربات والسيارات إلادارية ودليل إشغال املساكن إلادارية ودليل إلاجراءات الخاص باستقصاء وتحديد ملك الدولة العقا (1)

 .الخاص
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من قبل دائرة املحاسبات ملقر   ةاملجرابخصوص التصرف في ألارشيف بينت املعاينات  اأم ّ

ينوجود ّكما تمت معاينةّألارشيف افتقاره للتكييف والحماية من الاعتداءات والحرائق  آخرينّمقر 

ّخارجين عن تصرف العون املكلف بالرشيفّمخصصين لألرشيف وقد لوحظ غياب إلادراج آلالي .

 يفتح املجال أما وظلت بذلك عمليات التصرف في ألارشيف تعتمد على دفاتر يدوية وهو ما للمعطيات 

ّ.ّإمكانية حدوث ألاخطاء في التسجيل أو الترقيم املزدوج للوثائق

ّ

ة عدد  ة لوزارة املالي  عليمات العام  خة في  261وخالفا ملقتضيات الت  ال ، 2519أوت  51املؤر 

إلى جانب عد  تسجيل املشتريات القابلة للجرد بالدفتر املعد  للغرض ّالجهوّي مصالح املجلس تتولى

راء رغم ما يكتسيه هذا إلاجراء من أهمية بالغة 
 

ة على فاتورة الش قم املسند للمواد املعني  تسجيل الر 

يات ت من الكم  ثب  زود بها الفعلية في الت 
 
تي تم  الت

 
ّ.ّال

ّ

 1555مارس  5املؤرخ في  1555لسنة  27دد وخالفا ملا نص عليه منشور الوزير ألاول ع

بإعداد خطة للسالمة املعلوماتية تحمي  املجلس الجهوّيواملتعلق بسالمة النظم املعلوماتية لم يقم 

ّ إذألاجهزة إلاعالمية وقواعد البيانات من الاختراقات والفيروسات وسرقة املعطيات أو املساس بها،   أن 

ومن البرمجيات املكتبية (Windowsّ)صلية من نظم الاستغالل جميع الحواسيب تستخد  نسخا غير أ

على والتطبيقات املضادة للفيروسات في غياب لتجهيزات مخففات الصدمات وأدوات كشف الاقتحا  

ّالجدار النارّي غراّر   إلى جانب عدمن قبل املستخدمين  عبوّرعتماد كلمات اّال يتمعالوة على ذلك .

ّ.استعمالهاأوجه مختلف في تدقيق بالّوالسنوي للتجهيزات إلاعالمية جرد بالاملتعلقة عمليات الالقيا  ب

ّ

 النفقات الاعتيادية - ب

ّ

ملبدأ  الجهوّي املجلس احترا النفقات الاعتيادية عديد إلاخالالت كعد  التصر ف في شابت 

ة 691خالفا ملا نص  عليه الفصل التأشيرة املسبقة  ة املحاسبة العمومي 
 
دار أذون إصكما تم .ّمن مجل

ة  72ملقتضيات الفصل  دون مراعاة1521ّو 1522تزود يدوية خالل سنتي  من القانون ألاساي ي مليزاني 

ة  إلى عد  خالص ّوأن يؤديّيخفي هذا التصرف تجاوزا لإلعتماداتيمكن أن ّوالجماعات املحلي 

ّ.املزودين

ّ

، املتعلق بضبط 2552أكتوبر  15املؤرخ في غير املنشور من ألامر  6خالفا لحكا  الفصل ّو

لت ميزانية املجلس الجهوي  املرتب الشهري والامتيازات العينية املخولة للوالة وشروط إسنادها، تحم 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّخالل الذين تداولوا على املجلس الجهوي كميات وقود بصفة غير قانونية إلى الوالة  إسناد تكلفة

ّّّّّّّّّّّّّّّسيارات خالل 9الوالة  هؤالء ضعت على ذمةوّوّ.د.أ21ّية بلغت قيمتها الجمل1529ّ-1525الفترة 
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عوضا عن سيارتين 1529ّ-1521سيارات خالل الفترة  9و 1522سيارات خالل سنة  1و 1525سنة 

ّ.نص عليه ألامر املذكوّرمثلما 

ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإسناد1529ّ-1525خالل الفترة  من جهة أخرى وخالفا ملبدأ خصوصية امليزانية، تمّو

ّ.ّلمجلس الجهوّيلغير تابعة ّإدارية لفائدة سياراتد  2.985ـــ يقدر بلترا من القازوال بمبلغ جملي  1165

ّ

ـنجزة إلاداريةبعض املهمات  موضوعلم يتم تحديد كما 
ُ
خالفا ملنشور الوزير بشكل دقيق ّاملـ

ّّّّّّّّّّّاملهماتاملسندة لتأمين هذه  قودوقد بلغت كميات الّو .2557مارس  75املؤرخ في  29ألاول عدد 

يضاف إلى ذلك املبالغ املسندة إلى السواق بعنوان 1529ّ-1525خالل الفترة ّد 1.822بقيمة لترا  1.340

ّ.الك السيارات إلادارية املسخرة للغرضتهاسترجاع منحة التنقل وكذلك كلفة ا

ّ

 1559جانفي  25املؤرخ في  1559لسنة  22من ألامر عدد (ّجديد)5ّوخالفا لحكا  الفصل 

املتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية، 

ّ
 
ارة مصلحة تستعمل ثانويا لغراض شخصية ابتداء من مهندسا ن والي الجهة مك ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمن سي 

ر معل (1)1559غرة فيفري  وقد انتفع املعني .ّمض ى من قبل وزير الداخليةمفي الغرض ل دون صدور مقر 

ّ(2)1527أوت  16بالمر بهذا الامتياز العيني إلى غاية  بلغت كمية املحروقات التي  ،الذكرعلى سبيل ّو.

 1527أوت  16و 1525جانفي  أوّلتحصل عليها إلاطار املذكور دون وجه حق خالل الفترة املتراوحة بين 

ّ.د 21.179ّهقدّرّبمالترا 9.180ّّما جملته

ّ

ة التي بلغ مجموعها  ونتيجة لذلك جمع املعني بالمر بين الامتياز العيني واملنحة الكيلومتري 

لسنة  1766من ألامر عدد  9و 9أحكا  الفصلين د وهو ما يتعارض مع  7.112خالل الفترة املذكور 

مقادير املنحة الكيلومترية للمكلفين واملتعلق بضبط نظا  إسناد ّو 1557نوفمبر  21املؤرخ في  1557

ّّ.بالخطط الوظيفية باإلدارة املركزية

ّ

وتدعو دائرة املحاسبات املجلس الجهوي التخاذ إلاجراءات الضرورية السترجاع املبالغ غير 

ّ.املستحقة واملسندة للمهندس املذكور بعنوان مقتطعات وقود شهرية

ّ

ّعتمادات ُمّاازية عن طريق تحويل اعتماد مسالك إنفاق مّوّيتمّ،من جهة أخرّىّو
 
فة في وظ

ألاصل لفائدة ميزانية املجلس الجهوي لحساب الصندوق الجهوي لتنمية أنشطة الشباب والثقافة 

ّوالرياضة بمدنين أورو من طرف املجلس العا   19.555ذكر على سبيل املثال تنزيل مبالغ بقيمة ويُّ.
                                                           

  .1559فيفري  1بمقتض ى مذكرة عمل في الغرض بتاريخ  (1)
 .تاريخ تحرير محضر في تسليم عربة في الغرض (2)



781 
 

ّالهيرو"ملقاطعة  ندوق املذكور عوضا عن تنزيلها بميزانية املجلس بالحساب الجاري الخاص بالص"

ّ.ّالجهوّي

ّ

ة، 59من مجلة املحاسبة العمومية والفصل  19خالفا لحكا  الفصل ّو  من املجلة الجزائي 

الصندوق  لحسابّمالي معلو دفع  تفرُض1555ّّجانفي  15بإصدار مذكرة عمل بتاريخ قا  والي الجهة 

طة الاقتصادية على غرار رخص سيارات ألاجرة والنقل للحصول على مختلف رخص ممارسة ألانش

ورخص استغالل املقاطع ورخص املخابز ورخص تعاطي التنشيط السياحي بواسطة "ّاللواج"الريفي و

ّالكواد"دراجات  وشهادات التأهيل ملنح النظا  الجبائي التفاضلي القتناء سيارة نقل عمومي "

ّ.لألشخاص

ّ

ما مجموعه  1525و 1555و 1556خالل سنوات ّاملذكوّرق لصندّولالجملية نفقات البلغت ّو

ن أن  العديد من تدخالته لم تكن في املجال الذي أحدث من أجله، د. 2,915ّ حوالي بقيمتها وتقدر ّوتبي 

ّاملذكورة خالل الفترةد .أ111ّ  "املنظومة ألامنية"لفائدة إصدار أذون بالدفع ّفعلى سبيل املثال تم.

د باإلضافة إلى تحمل الصندوق ملصاريف إعاشة وكراء .أ259ّها الجملية بدون موجب بلغت قيمت

ّ.ّد. 5,252ّسيارات لفائدة أعوان ألامن والحرس الوطني بما مجموعه 

ّ

 د بعنوان مساعدات وبطاقات شحن.أ75ّصرف مبالغ مالية بقيمة جملية قدرها كما تم 

إصدار أذون بالدفع لتمويل كما تم  .1525-1556خالل الفترة ّ"املنظومة ألامنية"لفائدة  هاتف جوال

ع الدستوري الديمقراطي املنحل  وقد بلغت  ّ.ّّخالل نفس الفترة د.أ65ّّقيمتهاالتجم 

ّ

ألنشطة تمت بصلة لتم  استغالل الصندوق في عديد النفقات التي ال  ذات السياقوفي 

ّ
 
ما في أغراض ومصالح تت

 
ة وإن ة أو الرياضي  ة أو الثقافي  ل أغلبها في الشبابي 

 
سم بالطابع الشخص ي تمث

بتاريخ د  9.151إلاذن بصرف مبلغ قدره  تمّفعلى سبيل املثال.ّضيوف أجانبـإقامات بالنزل وهدايا ل

ل الصندوق خالل تحم ّكما  .وزير سابق نزل جزيرة جربة لفائدةأحد مقابل إقامة ب1555ّمارس  72

ّفائدة شخصيات هامةاقتناء هدايا ل"عنوان بنفقات  1525-1556الفترة  ّّّّّّّّّّّّّّّّجملي يساوّي بمبلغ"

ّّ.دون تحديد املناسبة وهوية املنتفعين د.أ17,915ّ

ّ

ل ّأن هذه التجاوزات ومن شأن
 
 2569لسنة  19ف على معنى القانون عدد أخطاء تصرّ تشك

ّ.وأخطاء تندرج تحت طائلة املجلة الجزائية 2569جويلية  15املؤرخ في 

ّ

ّ
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 أمالك املجلس الجهوي  التصرف في -ج
ّ

شاب التصرف في أمالك املجلس الجهوي نقائص عدة أهمها عد  تحيين دفاتر ألامالك 

التصدي  غيابوعد  اتخاذ إلاجراءات الالزمة للقيا  بعملية الجرد إضافة إلى  1552منذ سنة  العقارية

بل لم يقم املجلس الجهوي في املقا.ّلبعض الانتهاكات من طرف الخواص على ألامالك العقارية للمجلس

تنوعت هذه إذ ّوزات والحفاظ على مخزونه العقارّيللحد من هذه التجاّضروريةال باتخاذ إلاجراءات

ّ.الانتهاكات بين الحوز والبناء والغراسة والبيع
ّ

ة هذه وتوص ي دائرة املحاسبات املجلس الجهوي بضرورة تحيين دفاتر أمالكه العقارية وحماي

ّ.ف الاعتداءات بهدف الحفاظ على مخزونه العقاري وتثمينهمن مختل ألامالك
ّ

تسويغ املحالت السكنية إلى الخواص لمعينات الكراء الشهرية شهد لم تّمن جهة أخرّىّو

ّ.(1)د شهريا71ّأي بمعدل  1521-1522د خالل الفترة 291ّد و5ّمنذ عقود لتتراوح بين  اتحيين
ّ

ملتخلدة بذمة متسوغي املحالت السكنية معاليم الكراء، تراكمت الديون ا ضعفورغم 

والتجارية والصناعية التابعة للمجلس الجهوي بمدنين إذ يعود البعض منها إلى بداية التسعينات 

ّ.ّد.أ121ّإلى مبلغ جملي قدره  1529لتصل في موفى سنة 
ّ

 فقد اتسم بنقص املتابعة وغياب الجرد الدوريألامالك املنقولة، التصرف في ا بخصوص أم ّ

بين املواد إلاعالمية والتجهيزات املكتبية وألاثاث ومواد  ضمنهايتم الجمع فضال عن اعتماد دفاتر 

االدهن واملواد الحديدية والعجالت املطاطية وقطع غيار ومقتطعات الوقود  يحول دون إمكانية  مم 

محاضر استال  وفي نفس السياق يتم تغيير حافظي املغازات دون اعتماد  .كل صنف على حدةّمتابعة

ّ .وتسلم سنوات يحول دون إمكانية تقدير كميات أو  7غياب عمليات الجرد ملدة ال تقل عن  كما أن 

ّقيمة ألامالك املنقولة وتحديد املسؤوليات في حاالت التلف أو الاعتداءات وقد أفاد املجلس أن .

ا على تسوية امللفات مصالحه تعمل على تكوين لجنة جرد في الغرض وأن حافظ املغازة يعمل حالي

ّ.املتعلقة باملغازة
ّ

 إلنجاز املشاريع ذات الصبغة الجهوية التصرف في الاعتمادات املحالة -د
ّ

إلنجاز مشاريع ذات صبغة املحالة إلى املجلس الجهوي الجملية بلغت اعتمادات التعهد 

ّد.  199ّحوالي 1529-1555خالل الفترة  جهوية خالل ّعتماداتهذه الّا استهالكمعدل لم يتعد و.

ّ.%76,9ّبنسبة  1521سجل أدناه خالل سنة ّوّ%96ّّاملعنيةّالفترة

                                                           
 .مجانا أو مقابل منحة السكن املساكن التي يوفرها املجلس الجهوّيّن الاعتباريدون ألاخذ بعّتم احتساب هذا املعدل (1)
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لم يحرص ، %71الفترة بمعدل سنوي يناهز  نفسحجم هذه الاعتمادات خالل ورغم ارتفاع 

حيث شهدت بقايا اعتمادات التعهد غير املستهلكة ستهالك الّاعلى الرفع من نسق  املجلس الجهوّي

ّالصفقات العموميةإعداد وإبرا   املسجل على مستوّىوهو ما يفسر التأخير ّ%76ّارتفاعا سنويا بنسبة

ّّ.1522منذ سنة  للمشاريع ذات الصبغة الجهوية

ّ

خالفا ملنشور الوزير ألاول عدد وذلك ّشهد نسق إحالة اعتمادات التعهد بطئا ملحوظاكما 

 إنجاز املشاريع ذات الصبغة الجهويةحول التصرف في الاعتمادات املحالة ّو2551ّجويلية  21بتاريخ  75

حول مزيد إحكا  عمليات تحويل  1557جويلية  16املؤرخ في  2795ومنشور وزير املالية عدد 

تبين من خالل التدقيق في قرارات إحالة اعتمادات التعهد خالل  حيثّالاعتمادات إلى املجالس الجهوية

تمت د .  211جملة الاعتمادات البالغة من  %11ّأنوزارة  29شملت  لعينة 1529-1555الفترة 

ّخالل الثالثية الرابعة من السنة املالية املعنية بعملية التحويل ّوإحالتها  من هذه الاعتمادات  %27ّأن 

أضعف نسبة إلحالة اعتمادات التعهد  1521شهدت سنة ّوّ.بعد انقضاء السنة املاليةقد تمت إحالتها 

للسنة من اعتمادات التعهد  %12,9إحالة كما تمت ّثية الثالثةإلى نهاية الثال %1لم تتجاوز  والتي

ّ.1527ّخالل الثالثية ألاولى من سنة املعنية 

ّ

من ضرورة  2557ديسمبر  15املؤرخ في  56وخالفا ملا نص عليه منشور الوزير ألاول عدد 

النسبة للمشاريع فتح اعتمادات الدراسات في أجل أقصاه موفى شهر فيفري من السنة املالية املعنية ب

قامت وزارة العدل ببرمجة مشروع أشغال  فقد، بهذا ألاجلعد  تقيد أغلب الوزارات ، تبين الجديدة

ولم تقم بإحالة اعتماد  1527فيفري  59بناء محل لألرشيف بمقر محكمة الناحية ببنقردان بتاريخ 

ة الصحة ببرمجة مشروع بناء قامت وزاّر كما ،1529جويلية  29إال بتاريخ املخصص للدراسات التعهد 

 لكنها لم تقم بإحالة اعتماد 1529فيفري  19وحدة لتصفية الد  باملستشفى الجهوي بمدنين بتاريخ 

ّإلدراسات املخصص لالتعهد 
 
ّ.1529ماي  19بتاريخ  ال

ّ

ّ
 
إلى حدود عتمادات التعهد املخصصة للدراسات عد  إحالة الوزارات املعنية إّلعن ب وترت

إحداث قسم طب العظا  بمستشفى  شروعمإلنجاز دراسات تعيين املصممين  عد 1529ّأكتوبر  11

بناء مقر مصحة ألامن الداخلي بجربة وتهيئة دار الثقافة مشروعي ّو 1522بنقردان املبرمج بعنوان سنة 

ّّ.1521حومة السوق املبرمجين بعنوان سنة ب

ّ

ّ
 
الفنية واملالية دة صلوحية العروض أخير في فتح اعتمادات التعهد تجاوز مالتّ  ب عنكما ترت

حيث قامت وزارة الثقافة بإحالة اعتمادات التعهد املخصصة للمشاركين في الصفقات العمومية، 

بعد مرور  1521من مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين املبرمج بعنوان سنة  1لبناء القسط عدد 

بناء القرية الحرفية بحومة صفقة ع املصادقة على قكما لم ت.ّيوما من تاريخ فتح العروض املالية 125
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نتيجة للتأخير  يوما 956عد تجاوز أجل صلوحية العروض بمدة وب1522ّديسمبر  21إال بتاريخ السوق 

ّ.في إحالة اعتمادات التعهد املخصصة للمشروع

ّ

ة ذات صبغة جهويّ  إلنجاز مشاريعّاملجلس الجهوّيلفائدة  املحالةاعتمادات الدفع وبلغت 

تتجاوز  في حين لم، سنويا %25ارتفاعا بمعدل  مسجلةد .  122,9حوالي 1529ّ-1555خالل الفترة 

ّد.  6,9ّارتفعت منعنه تراكم بقايا الاعتمادات والتي  نتجوهو ما  %97,9ّالاعتمادات نسبة استهالك

ّ.1529ّنهاية سنةفي د .  25,7إلى  1555سنة 

ّ

داي ي تجاوز لم تّذإالة اعتمادات الدفع نسق إحفي هذه الفترة ضعفا ّتكما شهد خالل الس 

من اعتمادات  %99كما تمت إحالة  من الاعتمادات السنويةّ%7نسبة 1527ّو 1521سنتي لألاول 

وهو ما ترتب عنه تأخير في خالص مستحقات أصحاب  1527خالل سنة  1521الدفع بعنوان سنة 

ّ.الصفقات

ّ

الذي ينص على أنه يتعين  1557ّجويلية16ّتاريخ ب 2795وخالفا ملنشور وزير املالية عدد 

ا بتحويل اعتمادات الدفع بالحساب البريدي الخاص به،  على الوزارات إشعار القابض الجهوي حيني 

ّ 1529-1525خالل الفترة ّ(1)إحالة اعتمادات الدفع قراراتتبين من خالل التدقيق في جميع  معدل  أن 

ة الاعتمادات وتاريخ إلاشعار بالتحويل بالحساب البريدي لقابض املدة الفاصلة بين تاريخ قرار إحال

يوما وسجل أقصاها بالنسبة ملشروعي تهيئة دار الثقافة ببنقردان وتهيئة دار 21ّاملجلس الجهوي بلغ 

ّ.يوما792ّالثقافة ابن سيناء بمدة 

ّ

ة التصرف في  حوّل 2556مارس  19بتاريخ  799لوزارة املالية عدد  وخالفا للتعليمات العام 

بلغ معدل املدة الفاصلة بين  الاعتمادات املحالة والخاصة باملشاريع والبرامج ذات الصبغة الجهوية،

تاريخ إدراج هذه الاعتمادات من قبل القابض الجهوي مقارنة بتاريخ املصادقة على قرار إلاحالة حوالي 

ّ.لية للنهوض الاجتماعي بجربة أجيميوما بالنسبة ملشروع بناء وحدة مح 699بلغ أقصاها  (2)يوما 12

ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّإلنجاز املشاريع ذات الصبغة الجهوية من املخصصةاعتمادات الدفع بقايا ّارتفعتّو

ّسجل تراجعّحين في %96,9بمعدل تطور سنوي بلغ أي 1527ّسنة د .  7,6إلى 1555ّّسنة د.  5,9

ّ.د.  2الى حدود  1529خالل سنة لهذه البقايا 

ّ

ّ
                                                           

 .قرار تم فحصها 665قرار توفرت فيها جميع املعطيات من جملة  755البالغة  (1)
  .هاقرار تم فحص 665قرار توفرت فيها جميع املعطيات من جملة  719من خالل فحص  (2)
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في إحالة الاعتمادات من قبل الوزارات املعنية وتنزيلها  بالتسريعي دائرة املحاسبات وتوص 

ميزانية بوارد املّدراج جميع هذهإّوّ"جهوّي أدب"مباشرة من قبل القابض الجهوي بمدنين بمنظومة 

ةإّلوذلك املجلس الجهوي خالل سنة تحويلها ودون انتظار طلب آلامر بالصرف   ضفاء مزيد من الشفافي 

ّّّ.بيان الحجم الحقيقي لالعتمادات املحالةلّوئه على أدا

ّ

II- املشاريع ذات الصبغة الجهويةنجاز إ 

ّ

خصصت صفقة  (1)115ّمنها1529ّ-1555خالل الفترة صفقة  951ّاملجلس الجهوّيّأبر 

وفي هذا إلاطار تولت دائرة املحاسبات .ّد. 227ّّناهزتّبتكلفة جمليةإلنجاز مشاريع ذات صبغة جهوية 

ق ا
 
وألاطراف املتدخلة في إنجاز املشاريع ذات الصبغة الجهوية  املجلس الجهوّيلتحقق في مدى توف

ّ.ومتابعتها أشغالهاوذلك من خالل النظر في طرق تخطيطها وبرمجتها وضبط حاجياتها وتنفيذ 

ّ

 التخطيط والبرمجة - أ

ّ

زية والقطاعية تخطيط وبرمجة املشاريع ذات الصبغة الجهوية بصبغتها املركاتسمت عملية 

ّّهبدوّر املجلس الجهوّيلم يضطلع  حيث
 
مة باملخطط التنموي حسب املتمث ل في اختيار املشاريع املرس 

حيث اقتصر في أغلب ألاحيان 2557ّديسمبر  16املؤرخ في  51ألاولويات عمال بمنشور الوزير ألاول عدد 

ّّ.1522انطالقا من سنة لتنمية منذ إيقاف العمل بمخطط اعلى متابعة تنفيذ هذه املشاريع وخاصة 

ّ

حول إعداد مشروع ميزانية  1521جانفي  57بتاريخ  2منشور رئيس الحكومة عدد وبصدور 

 مبدأيعتمد على تم إقرار منحى جديد في برمجة املشاريع والبرامج التنموية  1521الدولة لسنة 
استشارية جهوية للتنمية  حيث تم بعث لجانة في التخطيط والبرمجة ودعم الالمركزية التشاركيّ 

تتمثل مهامها في استشراف الاستراتيجيات التنموية بالوالية واقتراح البرامج واملشاريع ومتابعة انجازها 

.1527ّسنة ّومشروع ميزانية 1521حسب ألاولويات في إطار إعداد مشروع امليزانية التكميلية لسنة 

فتقارها للواقعية والقابلية اّلهوية نتيجة ضعف املقترحات الصادرة عن هذه اللجان الج بسببّو

ّّّ.1529العدول عن هذه التجربة عند إعداد ميزانية الدولة لسنة تم لإلنجاز، 

ّ

من ضرورة إبراز  2559جانفي  15املؤرخ في  7وخالفا ملا نص  عليه منشور الوزير ألاول عدد 

املجلس يا  وزارة املالية بموافاة عد  قتبين النفقات ذات الصبغة الجهوية بوثائق ميزانية الدولة 

                                                           
(1)

لتنظيف لم يتم ألاخذ بعين الاعتبار صفقات الدراسات وصفقات البرنامج الجهوي للتنمية والصفقات غير املحملة على الاعتمادات املحالة وصفقات ا 

ّ.املحملة على الباب الثاني من الجزء الخامس من ميزانية املجلس الجهوّي
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مما حال دون  1529-1555الفترة ذات الصبغة الجهوية وذلك طيلة والنفقات بقائمة املشاريع  الجهوّي

مة لفائدته وكذلك على كلفتها والقسط الذي يقع التعهد بإنجازه اطالعه  على املشاريع والبرامج املرس 

ة الخاصة باملشاريع ة للشروع في إعداد الدراسات ألاوليوكذلك اعتمادات الدفع املتوفّر خالل السنة

ّ.بات العروضإعداد ملفات طلاملبرمجة ّو

ّ

أغلب تقم م لّ،2557ديسمبر  15املؤرخ في  56خالفا ملقتضيات منشور الوزير ألاول عدد ّو

زها في نجاإبالقائمة النهائية للمشاريع ذات الصبغة الجهوية املزمع  املجلس الجهوّيالوزارات بإعال  

شهر جانفي من بداية كل سنة وموافاته بالبرامج الوظيفية للمشاريع الجديدة موفى أجل أقصاه 

على سبيل وزارة الشباب والرياضة حيث قامت وتحديد كلفتها قبل موفى شهر فيفري من كل سنة 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبتاريخ 1529نة بإرسال البرنامج الوظيفي ملشروع تهيئة ملعب بنقردان الجديد واملبرمج بعنوان س املثال

ّ.1529ّأكتوبر  27

ّ

د  واكتفت على منظومة املخصصة إلنجاز املشاريع بعض الوزارات بفتح اعتمادات التعه 

راسات بصفة مسبقة عال  املجلس الجهوي إدون "ّدب جهوّيأ"
ر انطالق الد 

 
على غرار مما تسبب في تأخ

د إلنجاز أشغال تعشيب ملعب جرجيس .أ115ّإحالة اعتماد تعهد بمبلغ وزارة الشباب والرياضة ب قيا 

إلنجاز  1529ر بسبتم 15ّد بتاريخ.أ119ّواعتماد تعهد بمبلغ  1529ماي  11بالعشب الطبيعي بتاريخ 

دون علم  1529مشروع تهيئة ملعب بنقردان الجديد املرسم بميزانية التنمية للوزارة بعنوان سنة 

ّ.املشاريعهذه ّرمجةبب الجهوّي مجلسلل

ّ

 وإنجاز الدراسات تحديد الحاجيات  - ب
ّ

ق بتنظيم ّو1555ّّسبتمبر29ّّاملؤرخ في1121ّّمن ألامر عدد27ّّلفصلقتضيات املخالفا 
 
املتعل

تخصيصها لقطعة ألارض الالزمة إلقامة  عديد الوزارات بتقديم ما يفيد لم تقمّ،إنجاز البنايات املدنية

على غرار مشروع بناء وحدة محلية لتفقدية الشغل ّير في انطالق الدراساتمما نتج عنه تأخّمشاريعها

عداد الدراسات إفي  تعيين املصممين للشروع والذي لم يتسن 1522املبرمج بعنوان سنة ّبجربة ميدوّن

ّ.1529ّماي15ّّإال بتاريخ املتعلقة به
ّ

ملشاريع في تحديد عديد الوزارات عند إعدادها للملفات املرجعية لبعض ا تتحرّ  كما لم

صبغة ألارض، حيث قامت وزارة الشباب والرياضة ببرمجة مشروع تهيئة فضاء الكرة الحديدية 

صممين بجلستها امللى رفض تعيين إبمدنين بمنطقة خضراء مما دفع اللجنة الداخلية للبناءات املدنية 

ّ.1527مارس  29املنعقدة بتاريخ 
ّ
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طلوبة للتثبت من تسوية الوضعية العقارية لبعض العناية املّاملجلس الجهوّيّلم ُيوّلّو

حيث  1521مشروع بناء مركز أمن عمومي بمدنين الشمالية املبرمج بعنوان سنة ّاملشاريع على غرار

مما  تبين أن قطعة ألارض املزمع تخصيصها إلنجاز املشروع تعود ملكيتها للوكالة العقارية للسكنى

 ّ.لعد  حل  إلاشكال املتعلق بتخصيص قطعة ألارض 1529جوان 22ّاملشروع إلى تاريخ  تسبب في تعطل
ّ

نجاز املشاريع ذات الصبغة الجهوية إمع املتدخلين في  املجلس الجهوّيضعف تنسيق  نتبيّ ّو

ّ ترتب عنه تعطلمما 
 
يوما  911فت أشغال بناء معهد بني خداش ملدة تنفيذ بعض الصفقات حيث توق

كما  ،املحاذي للمعهد من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغازنظرا لضرورة تحويل الخط الكهربائي 

 11مشروع بناء مركب الطفولة بمعتمدية سيدي مخلوف الذي انطلقت أشغاله بتاريخ توقف انجاز 

بسبب اعتراض الشركة التونسية للكهرباء والغاز على مواصلة إلانجاز لوجود خط  1529جانفي 

ّ م يتسنع املشروع ولكهربائي متوسط الضغط محاذي ملوق
 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبتاريخ استئناف ألاشغال إال

ّ.1529سبتمبر  52
ّ

ّكما  
 
 بسببد .أ567ّفت أشغال بناء قرية حرفية بحومة السوق املصادق عليها بمبلغ توق

اعتراض جمعية صيانة املدينة وبلدية ميدون على هد  مستودعات لصبغتها التاريخية وهو ما ترتب 

ّ.%75دخال تغييرات في الكميات املبرمجة والترفيع في مبلغ الصفقة بنسبة إعنه 
ّ

وتوص ي دائرة املحاسبات بالحرص على إتما  إجراءات تخصيص وتفويت وتغيير الصبغة 

 إعدادقبل الشروع في تنسيق مع جميع ألاطراف املتدخلة في انجاز املشاريع والّالعقارية لألراض ي

ّ.التنفيذ أثناءعد  تعطلها لالدراسات ضمانا 

ّ

ق  1555ّسبتمبر29ّّاملؤرخ في1121ّّألامر عددمن  26وخالفا ملقتضيات الفصل 
 
واملتعل

د بعض الدراساتن تبيّ ّبتنظيم إنجاز البنايات املدنية إلنجاز ّعتمادات املخصصةبحجم إلّا عد  تقي 
بناء مركز للفنون د ل.أ955ّقدره  ااعتمادّوزارة الثقافةعلى سبيل املثال صت املشروع حيث خصّ 

ّ(ّقسط وحيد)الركحية والدرامية بمدنين  ّّ.د.أ111ّّدت الدراسات كلفة املشروع بمبلغفي حين حد 

ّ

لثقافة سيدي مخلوف نتيجة لعد  كفاية الاعتمادات املخصصة شهد مشروع بناء دار اّو

م لحيث ّالثالث سنواتناهز تأخيرا في إنجاز الدراسات  1521املبرمج بعنوان سنة  1القسط عدد 

ّ كما ترتب عن عد  كفاية الاعتمادات  .1529أفريل  16إلاعالن عن طلب العروض إال بتاريخ  يتسن 

ة حيث تبين من خالل املعاينة املخصصة لإلنجاز وفقا لبرنامج وظيفي متكامل، إنجاز مشاريع غير مكتمل

تم الذي د ّو.  1,7ّبكلفةملشروع بناء قاعة ألعاب جماعية بجرجيس 1521ّأفريل  25بتاريخ ّامليدانية

عد  برمجة إنجاز مدارج للجماهير بالقاعة املغطاة مما يجعل من  1521مارس  56وقتيا بتاريخ  هقبول
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ّّ.غالله على أحسن وجههذا املشروع فاقدا لجزء من وظيفيته وال يمكن است

ّ

عرفت وخالفا ملبدأ الاقتصاد في الشراء العمومي والذي يقتض ي التحديد املدقق للحاجيات، 

د زيادة في حجم .أ 171صفقة أشغال بناء مركز التخييم والاصطياف بجرجيس املصادق عليها بمبلغ 

بعد ّهاي عنجة والتي تم التخلنتيجة رصد اعتماد تكميلي إلنجاز ألاشغال املبرم %92,1ألاشغال بنسبة 

يوما وقد تم  إسناد هذه الصفقة دون تبرير الفارق الكبير بين العرض  21انطالق تنفيذ الصفقة بمدة 

ّ.دارة وواقع املنافسةاملالي املقد  وتقديرات إلّا

ّ

شهدت بعض املشاريع تأخيرا في إعداد الدراسات نتيجة سوء ضبط  ذلك، عنعالوة ّو

بناء قسم جديد لطب الاستعجالي  بمشروع املصادقة على الدراسات املتعلقة فإثّرّ،الوظيفية هابرامج

والتي حددت كلفة انجازه  1521باملستشفى الجهوي الصادق املقد  بجربة املبرمج بعنوان سنة 

ّّّّّّبرصد اعتماد إضافي قدره  1529فيفري  15د قامت وزارة الصحة بتاريخ .أ655ّّمبلغـبالتقديرية 

ّّ.1529اوت  52ال بتاريخ إالانطالق في ألاشغال  لم يتسنّو.ّد وفقا لبرنامج وظيفي جديد.أ 155

ّ

عمل على معيار قرب مركز  ،اللجنة الداخلية للبناءات املدنية في تعيين املصممينّتعتمدّو

(ّنقطة 75)والذي يضاهي في عدد نقاطه (ّكم 95إلى  5من )صاحب الخدمات من مكان تركيز املشروع 

وقد ترتب عن اعتماد هذا .ّ(1)د.أ155ّد و.أ955ّالقيا  بأشغال سابقة تتراوح قيمتها التقديرية بين  معياّر

املعيار الجغرافي تفاوت ملحوظ في تعيين املصممين بين املناطق حيث بلغت قيمة الدراسات املسندة 

د في حين لم تتجاوز .  21,1لفائدة املهندسين املعماريين الذين تقع مراكز عملهم ببلدية مدنين حوالي 

ّ.ّد بالنسبة لبقية البلديات في كامل الوالية.  9قيمتها 

ّ

إعادة إسناد ترتيب املعايير ّومراجعة بإلادارة الجهوية للتجهيز بمدنين حاسبات دائرة امل دعّووت

دون  على أساس ضمان حسن إنجاز الدراسات ل معيار بشكل يضمن توسيع مجال الاختياّرالنقاط لك

ّّ.بمبدأ تكافؤ الفرص املساس

ّ

ّاملتعلق بالبناءات املدنية 1555لسنة  1121من ألامر عدد  14وخالفا ملقتضيات الفصل 

على  ة ألاسسدراسثر على جودة ودقة أما وهو  لبعض املشاريعنجاز الدراسات الجيوتقنية إعد   تبين

في قسط الهياكل رات هامة إدخال تغيي الذي شهدتهيئة وصيانة املركب الرياض ي بمدنين مشروع غرار 

 كما شهدت.ّمن مبلغها ألاصلي %75أي قرابة  د.أ95ّوألاسس انجر  عنها زيادة في مبلغ الصفقة بحوالي 

د زيادة في الكميات بمبلغ .  2,91صفقة بناء مركز عمل عن بعد بجرجيس والتي تم إنجازها بمبلغ 

                                                           
(1)

 .1529إلى  1522خالل الفترة  
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الدراسة الجيوتقنية والتي تم إعدادها بعد د لعد  اعتماد دراسة الهياكل وألاسس على .أ222ّيناهز 

ّ.إلاعالن عن طلب العروض

 

 انجاز الصفقاتآجال   - ج

ّ

ة ملا لها من تأثير مباشر على نجاعة فقات العموميّ لصّ لّبالنسبةتكتس ي آلاجال أهمية قصوى 

ّالجودة أّو نجاز الطلبات العمومية سواء من ناحية الكلفةاوحسن   منّها ّ وخالفا لذلك شهد عدد .

ّ.وقبولها وختمها وتنفيذهاّإبرامهاّواملتعلقة بها الدراسات  إعدادفقات تأخيرا في صّ ال

ّ

جان الداخلية والفنية للبناءات املدنية  فقد
 
ن من خالل فحص محاضر جلسات الل تبي 

وجود تأخير في جميع مراحل إعداد الدراسات ملشاريع  1529-1555بمدنين املنعقدة خالل الفترة 

شهرا بالنسبة ملشروعي توسعة وتهيئة بمقر محكمة الناحية بجربة  75ّبلغتّوالتيدنية البناءات امل

ّ.ّوتوسعة محكمة الاستئناف بمدنين

ّ

تأخير في إنجاز الدراسات ألاولية وجود مشروعا  75ّشملتن من خالل فحص عينة تبيّ كما 

أشهر من تاريخ تعيين  25و7ّها إعداد هذه الدراسات بين تاملوجزة حيث تراوحت املدة التي استغرق

ّ.املصممين

ّ

تبين وجود تأخير في املصادقة على الدراسات املعمارية التمهيدية املعمقة  وفي ذات السياق

 اشهّر11ّمشروع تهيئة ملعب حس ي عمر وبأشهر  9ودراسات ألاقساط الخاصة للمشاريع تراوح بين 

ّ.1مشروع بناء دار الثقافة سيدي مخلوف القسط عدد ب

ّ

 صفقة 199خالل فحص عينة تتكون من  ن منتبيبرا  الصفقات فقد إخصوص بّام ّأ

 هاتسجيل تأخير في إبرام 1529-1555خالل الفترة  برامهاإصفقة تم  115د من جملة .  227بقيمة 

ل املدة الفاصلة بين موافقة لجنة الصفقات على ملف فرز العروض  الانطالق في وتاريخ حيث بلغ معد 

ّاملدنيّبالسجنّالحاصلةّألاضرارّيوما في صفقة إصالح 621يوما بلغ أقصاها  12ألاشغال تنفيذ 

ّ.ّبحربوب
ّ

عديد الصفقات من قبل رئيس املجلس الجهوي بمدة يل تأخير في املصادقة على سجتم تّو

يوما  112و (الهندسة املدنية 2قسط عدد )يوما في صفقة بناء دار الثقافة بأجيم  265تراوحت بين 

ّّ.بناء قرية حرفية بحومة السوّقّصفقةبالنسبة ل

ّ
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ّعلى إلاسراع في انطالق تنفيذ الصفقات بعد املصادقة عليها املجلس الجهوّييحرص كما لم 

ة بحومة ّعلى املصادقةت على سبيل املثال الفترة الفاصلة بين بلغ حيث صفقة إحداث قرية حرفي 

وق جربة ّّ.يوما 299الانطالق في ألاشغال وتاريخ ّالس 
ّ

ي بعض أصحاببرا  الصفقات إالتأخير في ترتب عن وي
 
صفقة  على غراّرّعن تنفيذها هاتخل

بابّاملندمجّاملركزّأشغال تهيئة
 

فولةّللش
 
بطلب من املقاول نتيجة والتي تم فسخها ّببنقردانّوالط

ّيوما من تاريخ آخر أجل لتقديم العروض في حين حددت116ّّالتأخير في املصادقة عليها بعد مرور

ّيوما 55ّبمدةصلوحية العروض اس الشروط إلادارية الخاصة كّر أشغال  انطالقتأجيل  أدىكما .

القسط الثاني من صفقة تهيئة مركز التخييم والاصطياف بأغير جربة ميدون املصادق عليها بمبلغ 

إعادة إلاعالن عن طلب العروض  ذلك عن نتجوقد  ،فسخ الصفقة بطلب من املقاوّلالى د .أ167ّ

ّ.د.أ217ّبمبلغ  شروعاع في كلفة املارتفّو
 

 262ا في خصوص آجال تنفيذ الصفقات فقد تبين من خالل فحص عينة تتكون من أم ّ

دة وآلاجال الفعلية لإلنجاز  115صفقة من جملة  ل التفاوت بين آلاجال التعاقدية املحد  صفقة أن معد 

ّقسط)بمدنين ّألادويةّلتوزيعّتودعمسّصفقة بناءب سجل أقصاهّايوم55ّبلغ  1527-1555خالل الفترة 

ّ.يو  تأخير 111ـ بـــــ (السوائل
ّ

نسق  ضعفا فيتنفيذ أغلب الصفقات املتعلقة باملشاريع ذات الصبغة الجهوية  عرفوقد 

ّبناء مركز التخييم والاصطياف بجرجيس مشروعب1521ّأفريل  25بتاريخ تمت معاينته إلانجاز وهو ما 

في حين تم تحديد ألاشغال  يوما من تاريخ انطالق 2916بعد مرور ّ%69ّنسبة الانجازبلغت حيث 

ّيوما 775آلاجال التعاقدية بمدة  مشروع توسعة املعهد العالي ّأشغاللم تتجاوز نسبة تقد  ّكما.

بذلك ّمتجاوزةمن تاريخ الانطالق في إلانجاز يوما  595ّمروررغم  %15للبيوتكنولوجيا التطبيقية 

ّ.يوما 955ّمدةـآلاجال التعاقدية ب
ّ

من كراس الشروط إلادارية  92.2وخالفا ملقتضيات الفصل قبول ألاشغال، بّوفيما يتعلق

يوما للقيا  باالستال   15د أجل العامة املطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالشغال والذي حد ّ

ل  ملف 92ألاشغال، تبين من خالل فحص  بانتهاءاء من تاريخ إلاعال  الوقتي ابتد ختم نهائي أن معد 

ببنقردان ّبجميلةّلكهربائياّالتنويرّشبكةّتجديدّصفقة أشغالبل أقصاه ج ّيوما ُسّ 91ّاملدة بلغهذه 

من  257الفصل حكا  طبقا ّلّوهو ما يتيح لصحاب الصفقات املطالبة بفوائض التأخير (يوما 119)

ّ.املنظم للصفقات العمومية 1529لسنة  2575ألامر عدد 
 

جراء إتأخير في تسجيل ملف ختم نهائي  71ّعينة تتكون من ن من خالل فحصكما تبي

أقصاه في بلغ يوما ّو 11ّبلغ معدلهالذي من هذه الصفقات  %65عملية القبول النهائي في خصوص 
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تحميل أصحاب الصفقات أعباء مالية يوما مما يترتب عنه  (792)بأجيم  الثقافةّدارّصفقة بناء

ّ.في تحرير الضمانات املالية إضافية نتيجة التأخيّر

ّ

ّمنها ملف 71ا بالنسبة للصفقات التي تم في شأنها ختم نهائي فقد تبين من خالل فحص أم ّ

ل املدة الفاصلة بين تاريخ القبول النهائي لألشغال وتاريخ  (1)تجاوز آلاجال الترتيبية حيث بلغ معد 

ّ.أيا 759ّاملوافقة على ملف الختم النهائي من قبل لجنة الصفقات 
ّ

 تنفيذ الصفقات - د
ّ

ملركز الفنون 1521ّأفريل  25و1529ّجوان  21بتاريخ املجراة امليدانية  اتن على إثر املعاينتبيّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّبمبلغ 1555نوفمبر  26ة والدرامية بمدنين املنجز في إطار صفقة مصادق عليها بتاريخ الركحيّ 

بجدران املكاتب ّتسببت في ظهور تصدعات وشقوّقّذهاتتعلق بتنفيجوهرية خالالت إوجود ّد.أ975ّ

ّ.للمبنىوالجدران الخارجية  تمارين وفضاء الاستقبالوقاعة ال إلادارية
ّ

لى تسر ب مياه ألامطار إّو املستعملة لخرسانةاّرداءةإلى خالالت هذه إلّاّ(2)وأرجع تقرير الاختبار

ّدنين بتحديد ألاطراف املسؤولةفي حين لم تقم إلادارة الجهوية للتجهيز بم املبنىأسفل  وقد نتج عن .

سببه ّمافضال عد .أ195ّّناهزبما يّباملبنى التي لحقتّإصالح ألاضراركلفة لاملجلس الجهوي ل تحم ّذلك 

ّ.يوما 796ملدة ّمن املشروع أشغال القسط الثانيتوقف انجاز إصالح هذه ألاضرار من 
ّ

بناء مركز عمل ملشروع 1521ّأفريل  25ة بتاريخ املجران من خالل املعاينة امليدانية كما تبيّ 

ّ،بعد انقضاء مدة الضمانّو1529ّفريل أبداية من شهر  حيز الاستغاللّوالذي دخلّعن بعد بجرجيس

ّ على غراّرّخالالتإلّا بعضّوجود
 
أدت "ّألاملنيو "ظهور عيوب في تركيب ّول نظا  التكييف املركزي تعط

ار املتناوبتّرإضافة إلى ب مياه ألامطار تسرّ إلى  قاعة الجلسات بشكل وببثالث مكاتب  كيز محوالت التي 

هذه  دون إمكانية استغاللالصادر عن هذه املحوالت  ضجيجحيث حال الّغير مطابق ملعايير السالمة

ّ.شاريعاملّمن قبل باعثيّالفضاءات

ّ

فقات حيث راقبة تنفيذ الصملّةالالزم العنايةإلادارة الجهوية للتجهيز بمدنين  لم توّلكما 

لعدد من املشاريع على غرار في مسك دفاتر الحضيرة  إهمالّامليدانية نفس املعاينةتبين من خالل 

(1ّقسط)ومشروع بناء مركز للفنون الركحية والدرامية بمدنين مشروع بناء مسبح مغطى بمدنين 

بهذه م التنصيص م يتلحيث  أشغال توسعة املعهد العالي للبيوتكنولوجيا التطبيقية بمدنينومشروع 
                                                           

يوما بمقتض ى  225املنظم للصفقات العمومية والتي تم التقليص فيها إلى  1551لسنة  7296من ألامر عدد  212يو   عمل بالفصل  215املحددة بـــ  (1)

 .1529لسنة  2575من ألامر عدد  259الفصل 
(2)

 .د.أ 1,1الذي تم إعداده في الغرض بكلفة  
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ّتخص تنفيذ ألاشغال كتحديد املعدات ونوعية ألاشغال اليومية املنجزة واملوادّعلى أية بيانات الدفاتّر

ّ.مما يحول دون التثبت من إلانجاز الفعلي لألشغال

ّ

إدارية إليقاف إصدار أذون ن ، تبيّ الصفقاتبعض ل الختم النهائيّوبالرجوع إلى ملفات

احتساب خطايا التأخير املستوجبة على غرار صفقة أشغال  علىمما أثر سوية على سبيل التّألاشغال

ب الرياض ي بمدنين
 
يوما من خالل التنصيص  225تعليق آجال إلانجاز ملدة حيث تم ّتهيئة وصيانة املرك

الدفاتر أي معطيات هذه في حين لم تتضمن دفاتر الحضيرة  استنادا علىذن إداري إليقاف ألاشغال إب

التصريح بالقبول  بعدّيوما 99ملدة هذه الصفقة أشغال ّتتواصل ذلكّعنعالوة ّ.ف ألاشغالعن توق

ّ.الوقتي لألشغال

ّ

وبعد عد  مصداقية إلاذن إلاداري لتعليق ألاشغال الصادر على سبيل التسوية تبين كما 

ملصادق عليها اتوسعة املعهد العالي للبيوتكنولوجيا التطبيقية بمدنين  لصفقةتاريخ القبول الوقتي 

تبين من خالل الرجوع إلى حين  يوما في 91دة ملّآلاجال التعاقدية سريان والذي أوقفد .  1,9بمبلغ 

ّّ.دةألاشغال طيلة هذه املّدفتر الحضيرة تواصل هذه

ّ

ّّاملؤرخ في  2569لسنة  19وتشكل هذه التجاوزات أخطاء تصرف على معنى القانون عدد 

دير الجهوي للتجهيز بمدنين الذي قا  اعتمادا على إصدار أذون إدارية اقترفها امل 2569جويلية  15

مغلوطة بإلحاق ضرر مالي باملجلس الجهوي من خالل إعفاء صاحب صفقة أشغال تهيئة وصيانة 

ب الرياض ي بمدنين من خطايا تأخير بلغت قيمتها 
 
د وصاحب صفقة توسعة املعهد العالي .أ19ّاملرك

ّ.د.أ95ّقية بمدنين من خطية تأخير تساوي للبيوتكنولوجيا التطبي

ّ

تبين عد  استخالص 1521ّّجانفي27ّحدود  إلىدفتر استخالص خطايا التأخير  إلىوبالرجوع 

ب الرياض ي بجرجيس خطايا التأخير 
 
ّّّّّّّّّّّّبقيمةاملتعلقة بصفقة أشغال الرفع من طاقة استيعاب املرك

 وبصفقة بناء معهد بني خداش د.أ22ّش بخطية قدرها إحداث قرية حرفية ببني خداصفقة وب د.أ19ّ

التي ّو د.أ1ّقدرها  بماصفقة بناء مطعم ومطبخ باملدرسة إلاعدادية بالشهبانية بّو د.أ25ّبخطية قدرها 

ّ.النهائي الختمفي شأنها املصادقة على ملفات  تتم

ّ

ر املسلطة استخالص جميع خطايا التأخيب قابض املجلس الجهوّيدائرة املحاسبات  توص يّو

استخالص هذه الخطايا بصفة  والصادرة في شأنها أوامر تثقيل كما تطالب املجلس الجهوي بمتابعة

ّ.دورية

صفقة تم في شأنها القبول 221ّّملا مجموعهالقيا  بالختم النهائي لم يتم من جهة أخرى ّو

أن نهائي في آلاجال ومن شأن عد  إعداد ملفات الختم ال ،1529-1555ّالنهائي لألشغال خالل الفترة
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ت على املشتري العمومي استخالص فوّ أن يُّّو يةئالنهااملالية الضمانات  يتسبب في انقضاء صلوحية

ّ.جميع الخطايا والغرامات املالية املستوجبة

ّ

III- البرنامج الجهوي للتنمية 

ّ

يمثل البرنامج الجهوي للتنمية آلية تكميلية لدعم استراتيجية التنمية الجهوية ويهدف 

تحسين جودة الحياة ّغايةبستحثاث نسق التنمية املحلية سواء باملناطق الحضرية أو الريفية اّل

ّوإحداث موارد الرزق ويتكفل املجلس الجهوي في هذا إلاطار بإنجاز مشاريع مختلفة تتعلق بالبنية .

مي وتعبيد الطرقات التحتية على غرار الربط بشبكة املاء الصالح للشراب وإلانارة املنزلية والتنوير العمّو

التكوين املنهي، كما يتكفل بإسناد منح بعنوان تحسين مسكن أو قروض صغرى لفائدة بواملسالك ّو

ّ.العائالت محدودة الدخل واملساعدة على بعث املشاريع وإحداث موارد الرزق

ّ
ا تأخير في عملية إحالة اعتمادات التعهد بشكل تجاوز أحيان 1529-1525ن خالل الفترة وتبيّ 

واملتعلق  1557جويلية  16املؤرخ في  2795ألاجل ألاقص ى املنصوص عليه بمنشور وزير املالية عدد 

فعلى سبيل املثال  ،ديسمبر من كل سنة 29ّتاريخباالعتمادات املحالة إلى املجالس الجهوية واملحدد بـ

ّ.1527خالل سنة  1521من اعتمادات البرنامج املذكور لسنة  %52,71تمت إحالة 

ّ

وتوص ي دائرة املحاسبات الوزارة املكلفة بالتنمية بضرورة التسريع بإحالة الاعتمادات 

صة إلنجاز مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية إلى املجلس الجهوي بهدف تمكينه من  خص 
ُ
الحيز  الزمني املــ

ّ.ّإلنجازها خالل سنة برمجتها الكافي

ّ

نات البرنامج الجهوي للتنميةشابت تنفيّإخالالت عديدة الوقوف علىّتم ّوقد  ّذ مختلف مكو 

ّّو
 
وتعبيد املسالك والطرقات  ّبإنجاز مشاريع إلانارة املنزلية والربط باملاء الصالح للشرابأساسا  قتتعل

ّ.دعم موارد الرزق وبالتكوين املنهيبوبالحضائر الظرفية ّو

ّ

 مشاريع إلانارة املنزلية والربط باملاء الصالح للشراب - أ

ّ

قة باإّلصفقات  9جملة من  7شهدت 
 
 املجلس الجهوّينارة املنزلية تم إبرامها بين ُمتعل

يوما  759تأخيرا في إلانجاز بمعدل  1527و 1521و 1522والشركة التونسية للكهرباء والغاز لسنوات 

1527/12ّيوما بالنسبة للصفقة عدد  169بلغ أقصاه  إلى  املجلس الجهوي هذا التأخيّر أرجعوقد .

للكهرباء والغاز بخصوص التزود باملعدات وتعيين  الشركة التونسية لعديدة التي تعترضالصعوبات ا"
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ّ.ّ"اعتراضات املواطنين خاصة بعد الثورة إلىّباإلضافةاملقاوالت املناولة املختصة بالجهة 

ّ

يوما بالنسبة لجميع صفقات إلانارة املنزلية  715ّفترةـــمدة الانجاز التعاقدية ب تحديدّتم ّكما 

رغم التباين في عدد املنتفعين وفي طبيعة الوسط بين الريفي والحضري وهو ما يمكن أن يخفي نقصا 
ها الشركة التونسية للكهرباء والغازفي جديّ  ّة الدراسات ألاولية التي تعد  أفاد املجلس الجهوي أنه ّو.

ة الانجاز لحجم ألاشغ  .ال وتكلفتهاسيتم العمل مستقبال على مزيد التحري من مدى مطابقة مد 

ّ

ا فيما يتعلق بصفقات الربط باملاء الصالح للشراب، فقد تبين وجود تأخير متفاوت في أم ّ

ّ.1527/75يوما بالنسبة للصفقة عدد  161يوما بلغ أقصاه  996إنجاز هذه الصفقات بمعدل 

ّ

 259والفصل  1551لسنة  7296من ألامر عدد  212كا  الفصل حوخالفا ّل ،من جهة أخرّى

ّ 1529لسنة  2575مر عدد من ألّا
 
بختم  املجلس الجهوّي بتنظيم الصفقات العمومية، لم يقمّانقاملتعل

ّّّّّّّّّّّّلفترةلصفقات الربط باملاء الصالح للشراب ّو 1527-1525أي من صفقات إلانارة املنزلية للفترة 

لتونسية للكهرباء أفاد املجلس الجهوي أنه سيعمل مستقبال على التنسيق مع الشركة اّو.1525-1529ّ

وتوزيع املياه إلعداد ملفات الختم النهائي لكل الصفقات املبرمة في  الستغاللوالغاز والشركة الوطنية 

ّ.الغرض

ّ

وتوص ي دائرة املحاسبات املجلس الجهوي بالحرص على جدية الدراسات ألاولية لصفقات 

برمة مع الشركة ا
ُ
لتونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية إلانارة املنزلية وبضرورة ختم الصفقات املــ

ّ.الستغالل وتوزيع املياه في آلاجال الترتيبية

ّ

 مشاريع تعبيد الطرقات واملسالك - ب
ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفياملؤرخ 1551ّلسنة  7296من ألامر عدد  12خالفا ملا نصت عليه أحكا  الفصل 

في عينة تتركب من ن من خالل التدقيق تبيّ ، يةيم الصفقات العمومواملتعلق بتنظ 1551ديسمبر  11

ت لجنة الفرز املاليّصفقة تعبيد طرقات تجاوُزّ 21
 
الزيادة  لصالحياتها بتغيير كميات الصفقة حيث تول

املتعلقة بتعبيد الطريق  1525/99صفقة عدد في الّ%15,11بلغ أقصاها نسبة  اتصفق 9كميات في 

ّبالنسبة %21,51ّتبنسبة بلغصفقات  9لتنقيص في كميات ا، ّوالرابط بين الدارغولية والشريعة

1521ّاملتعلقة بتعبيد طرقات بوالية مدنين ضمن البرنامج الجهوي للتنمية  1527/27لصفقة عدد ل

 .ّ(1ّقسط)

ّعتبر تصرّ ويُّ
 
ا بف الل  العامة للصفقات العموميةباد  املجنة املذكورة على هذا النحو مس 

ءات واملساواة أما  الطلب العمومي حيث يتم التعاقد مع صاحب وخاصة مبدأي شفافية إلاجرا
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ات مغايرة لتلك التي تم في شأنها إلاعالن عن املنافسة ّ.الصفقة في كمي 
ّ

املباد  العامة للصفقات العمومية من قبل بوتدعو دائرة املحاسبات إلى وجوب الالتزا  

ّ.ت التي يعقدها املجلس الجهوّيمختلف ألاطراف املتدخلة في عملية إبرا  وتنفيذ الصفقا
ّ

 ببدءفي الانطالق بسبب تأخير إصدار إلاذن إلاداري  تعطياّلكما شهدت العديد من الصفقات 

لجنة الصفقات وإصدار إلاذن  وقد تجاوزت في بعض ألاحيان، الفترة الفاصلة بين مصادقة.ّألاشغال

يوما بالنسبة  97ذه الفترة بين وقد تراوحت ه .إلاداري بانطالق ألاشغال فترة صلوحية العروض

املتعلقة 1522/29ّيوما بالنسبة للصفقة عدد  219و "1529تدعيم املسالك الريفية برنامج "لصفقة 

ّتمكما .ّ"ومنطقة البرزالية ببني خداش 229الجهوية رقم  تعبيد الطريق الرابطة بين الطريق"ّمشروعب

يوما من تاريخ آخر أجل لقبول  219أي بعد 1522ّأفربل  17تبليغ هذه الصفقة للمقاول بتاريخ 

صلوحية  التي حددتكراس الشروط إلادارية الخاصة بالصفقة  ملقتضياتخالفا وذلك العروض 

ّ.يوما 55ّلفترةالعروض 
ّ

من ألامر عدد  259والفصل 1551ّلسنة  7296من ألامر عدد  212وخالفا لحكا  الفصل 

ّّّّّّ، لم يقم املجلس الجهوي خالل الفترةت العموميةبتنظيم الصفقا نياملتعلق 1529لسنة  2575

ّ.طرقاتصفقة تعبيد مسالك ّو 11من جملة  21بختم  1525-1529
ّ

املتعلقة بتعبيد طرقات بمعتمدية مدنين الشمالية  1521/59ا بخصوص الصفقة عدد أم ّ

2ّقسط) ّ. 2,116ّبمبلغ ( ّّّّّّّّّّّّّّّّلى غايةتأمين ألاشغال صالحة إفي   صاحب الصفقة شهادة د، فقد قد 

دون تأمين  (2)يوما 915ملدة ّأيّ(1)1529أفريل  21ألاشغال إلى غاية تواصلت في حين  1521سبتمبر  11

ّ.الحضيرة
ّ

التنسيق مع الديوان الوطني  ضعفنتيجة لتعدد إلاشكاليات العقارية ّوّو ،من جهة أخرّى

في إلانجاز التعاقدية مدة كانت في حين   أيا157ّهذه الصفقة ّإلنجاز الفعليةاملدة للتطهير، بلغت 

 صاحب الصفقةّ، قد  للصفقات العمومية ةاملنظمالتراتيب وخالفا ملا نص عليه  .يوما 195حدود 

أفاد ّوّ.يوما كحد أقص ى 15يوما من تبليغه بالصفقة عوضا عن  111ّمرور الضمان النهائي بعد

ّ
 
ّ.ه سيعمل على تفادي ذلك مستقبالاملجلس الجهوي أن

وتوص ي دائرة املحاسبات املجلس الجهوي بالحرص على التحكم في آجال تنفيذ الصفقات 

ّ.بتفادي إلاخالالت املشار إليها أعالهّوالعمومية 

                                                           
 .تاريخ الاستال  الوقتي للصفقة (1)
يو   56=1521ّّنوفمبر  51أوت و  غرةيو  وقد توقفت ألاشغال بين  916=ّانتهاء صلوحية عقد التأمين وتاريخ الاستال  الوقتي  الفترة الفاصلة بين (2)

 .يو  915=56ّ-916=ّوبالتالي فإن فترة ألاشغال الفعلية غير املغطاة بعقد التأمين 
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 الحضائر الظرفية - ج
ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبلغ عدد العملة املنضوين تحت آلية الحضائر الظرفية بوالية مدنين خالل الفترة

ل وزارة التنمية ورغم تكف ّّ.عامال 2776و 2195و 2156و 2519و 6597و 259على التوالي  1525-1529

إال أن دور املجلس الجهوي يبقى  1521بخالص أجور عملة الحضائر مباشرة منذ شهر أوت من سنة 

من مجلة املحاسبة  92قاعدة العمل املنجز املنصوص عليها بالفصل  الحترا ّالضمانة الوحيدة

ّالتي يتقاضونها ألاجوّرهؤالء العملة في ة يّ العمومية وبالتالي أحق في املقابل لم تتوفر بإدارة املجلس .

ّّّّّّّّّّّّّّاملعتمديات إلى غاية  ببعضالجهوي أي معطيات حول توزيع العملة بين مختلف املؤسسات 

وبية وذلك على غرار العملة الراجعين بالنظر ملعتمديتي مدنين الشمالية ومدنين الجن 1521شهر مارس 

ّ.عامل بالتاريخ املذكوّر 255واملوضوعين تحت تصرف بلدية مدنين والبالغ عددهم 
ّ

إلى  1521فيفري  خالل شهّرلدائرة ة املجراة من قبل امن جهة أخرى أثبتت املعاينات امليداني

أن عمليات مراقبة حضور العملة وطريقة  (1)معتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وبن قردانب

ّّ.زيعهم في العمل تفتقر للتنظيم واملتابعةتّو
ّ

نت هذه املعاينات تشغيل بعض املؤسسات العمومية للعملة بنظا  نصف الوقت في بيّ ّكما

بنظا  الوقت الكامل مع  تهاغياب سند قانوني أو ترتيبي في حين واصلت املؤسسات ألاخرى تشغيل عمل

ّ.أنهم يتقاضون نفس ألاجر اليومي
ّ

املعاينات غياب جميع عملة الحضائر العاملين باملركب الرياض ي بمدنين كما أثبتت هذه 

ّعامال خالل فترة املعاينة 21والبالغ عددهم  املعتمدين ّوقد أفاد املجلس الجهوي أنه ستتم مراسلة.

ّ.للسهر على حسن استغالل العملة
ّ

نتدبين على آلية وتوص ي دائرة املحاسبات املجلس الجهوي بالسعي للتوظيف ألامثل للعملة امل

نجز املنصوص عليها بالفصل 
ُ
من مجلة املحاسبة  92الحضائر والحرص على احترا  قاعدة العمل املــ

ّ.العمومية من خالل متابعة حضورهم الفعلي بمراكز العمل
 

 دعم موارد الرزق  - د
ّ

ّ
 
في إسناد جملة من  بخصوص دعم موارد الرزقل تدخالت البرنامج الجهوي للتنمية تتمث

نح والقروض الصغرى بهدف التشجيع على بعث املشاريع وإحداث مواطن الشغل، وقد أوكل منشور امل

                                                           
التي تقد  بها املجلس  1529رة بوالية مدنين حسب معطيات شهر ديسمبر عامل حظي 2776عامال من جملة  2571تضم املعتمديات الثالث عدد  (1)

 .الجهوي بمدنين
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املتعلق بـالتسريع في تنفيذ البرنامج الجهوي  1527أوت  51املؤرخ في  1527لسنة  11الوزير ألاول عدد 

بين الوالي  للتنمية إنجاز ومتابعة هذه التدخالت إلى الجمعيات في إطار اتفاقيات تبر  في الغرض
ّة في حين لم يُّوالجمعيات املعنيّ  ّ.ح املنشور املذكور كيفية اختيار الجمعيات وشروط مشاركتهاوض 

ّ
ّوقد بلغت الاعتمادات املخصّ 

 
د دفعا في .  5,111د تعهدا و. 2,155ّّالتصة  لهذه التدخ

1529ّموفى سنة  هذه الاعتمادات  إحالةباملجلس الجهوي  لم يقمخالفا لحكا  املنشور املذكور، ّو.

في شكل منح إلحداث  بصفة مباشرة د. 2,775ّمبلغ جملي قدره  إسنادّتولىلفائدة جمعيات حيث 

1527ّسنة )صدور املنشور املذكور  خالل الفترة املتراوحة بينموارد الرزق  دون  1529موفى سنة ّو(

ّ.إبرا  أي اتفاقية مع الجمعيات في الغرض

ّ

 التكوين املنهي - ه

ّ

صة للتكوين املنهي بالبرنامج الجهوي للتنمية بمدنين خالل ات التعهد املخصّ بلغت اعتماد

د مخصصة للتكوين في ميدان .أ161ّد تنقسم إلى .أ971ّجمليا قدره مبلغا  1529-1525الفترة 

  .لتكوين في ميدان املهن الصغرّىا بعنواند .أ291ّالصناعات التقليدية و

ّ

ّ
 
من جملة %11ّكوين في الصناعات التقليدية نسبة ل اعتمادات التعهد املخصصة للتوتمث

 بين املجلس برمةُمّ اتفاقيةفي إطار ّالصنف من التكوينوقد تم تنفيذ هذا  .اعتمادات التكوين املنهي

تفعيال ّمن جهة والنيابة الجهوية لإلتحاد الوطني للمرأة التونسية بمدنين من جهة أخرّى الجهوّي

إحالة تسيير مراكز التكوين املنهي التابعة للمجالس الجهوية إلى إلاتحاد "ـ لالتفاقية إلاطارية املتعلقة بــ

والتي تم إمضاؤها بين كل من وزير الداخلية ووزير التنمية الاقتصادية ووزير "ّالوطني للمرأة التونسية

الداخلية وملنشور وزير  2551جويلية  25التكوين املنهي ورئيسة إلاتحاد الوطني للمرأة التونسية بتاريخ 

ّ.2551ّأكتوبر  16املؤرخ في  15عدد 
ّ

فائدة د من طرف املجلس الجهوي ل.أ95ّمبلغ سنوي يساوي تحويل وتنص الاتفاقية على 

ين يعلى قسطين متساّوّو حساب بنكي مخصص للغرضب الوطني للمرأة بمدنين لإلتحادلنيابة الجهوية ا

نفاق هذه املبالغ لتحقيق أهداف التكوين ويبين موارد بناء على تقرير أدبي ومالي تتقد  به النيابة يبرر إ

ّ.ّبيع منتوجات مراكز التكوين

ّ

لدى املجلس املتوفرة وبالتثبت في ملفات النيابة الجهوية لإلتحاد الوطني للمرأة التونسية 

 1529الجهوي، تبين غياب فواتير وإثباتات نفقات مراكز التكوين منذ إبرا  الاتفاقية وإلى غاية سنة 

حيث كانت التقارير املالية تقتصر على جدول تلخيص ي يتضمن النفقات حسب ألابواب تبرر من خالله 
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ّالنيابة الجهوية صرفها لجميع املبالغ التي أحالها لها املجلس وبطلب من املجلس  1529سنة  خاللّو.

د والتي بينت أن .أ19ّوالبالغ  للقسط ألاول من املنحة الجهوي قدمت النيابة الجهوية فواتير نفقاتها

ّ.املجلس الجهوّيأغلب هذه املبالغ تم إنفاقها خارج مجال الاتفاقية التي تربطها ب
ّ

نكما  ّ تبي  مها املراكز التابعة إلتحاد املرأة غير معترف بها في  أن  شهائد ختم التكوين التي تقد 

ن املتكونات من الحصول على قروض بنكية بهدف 
 
مك

ُ
الانتصاب للحساب سوق الشغل كما أنها ال ت

ّ.الخاص وهو ما يتعارض مع أهداف هذا الباب من أبواب البرنامج الجهوي للتنمية
ّ

 لنيابةلّالتصرف املاليتدارك هذا الوضع بمتابعة إلى وتدعو دائرة املحاسبات املجلس الجهوي 

والتشغيل واملندوبية  الجهوية للتكوين املنهي إلادارة باالشتراك معالوطني للمرأة بمدنين  لإلتحادالجهوية 

ّ.ليحقق هذا التكوين أهدافهوّالاتفاقيةالجهوية للصناعات التقليدية وذلك تفعيال لبنود 
 

   * 
 

*  * 
 

على النهوض بمستوى التنمية بالجهة وتنفيذ املشاريع والبرامج  املجلس الجهوّييعمل 

دة حالت دون اضطالعه الجهوية وتحسين ظروف عيش املواطنين، إال أنه مازال يشكو نقائص عدي

ّ.بمهامه على الوجه املطلوب

ّ

فعلى مستوى التنظيم إلاداري واملالي، حال ضعف نسق اجتماعات اللجان القطاعية القارة 

املها  بين ألاعوان  فيووجود شغورات في بعض الوظائف على مستوى الهيكل التنظيمي والتداخل 

مجلس كما شابت النفقات الاعتيادية للّ.ل إلادارّيوعد  اعتماد أدلة إجراءات دون ضمان نجاعة العم

على الصندوق الجهوي لتنمية أنشطة  لةّواملحموالنفقات استهالك الوقود ّبالخصوصشملت  إخالالت

ّهوّيلمجلس الجلالعقارية مالك ألّاما شاب التصرف في  عنالشباب والثقافة والرياضة بمدنين فضال 

ّ
 
فاظ على مخزونه العقاري وعد  تحيين معاليم الكراء بعد  الحرص على الحقت من تجاوزات تعل

ّوغياب متابعة املتسوغين املتلددين كما اتسم التصرف في املنقوالت بعد  اعتماد عمليات الجرد .

ّ.ضر استال  وتسلم ملغازات املجلسومحا

ّ

ّ

توضيح املها  والاختصاصات بين ألاعوان املجلس الجهوي إلى املحاسبات دائرة وتدعو 

على أمالكه العقارية وتثمينها وتحسين سبل للتصدي لكافة التجاوزات  السعيف اللجان مع ومختل

ّ.التصرف في أمالكه املنقولة
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لى إغلب الوزارات بإحالة الاعتمادات الخاصة باملشاريع ذات الصبغة الجهوية أّكما لم تلتز 

ّعطل تنفيذهاعديد املشاريع وتإنجاز املجلس الجهوي في آجالها مما تسبب في تأخر  وتدعو دائرة .

الحرص على التسريع في إحالة الاعتمادات في آجالها الترتيبية ضمانا لنجاعة الطلب املحاسبات إلى 

ّ.ستخدا  ألامثل للموارد املتاحةالعمومي والّا

ّ

ّ ذلكعن عالوة  سلبا تخطيط أثر البرمجة ّوالرسة الجهة لصالحياتها املتعلقة بعد  مما فإن 

ّاملشاريع ذات الصبغة الجهويةلية على نجاعة وفاع كما أدى افتقار الدراسات ألاولية للدقة الالزمة .

وعد  اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد البرامج الوظيفية وتشريك جميع املتدخلين في انجاز املشاريع 

دة مما أثر على جّودقيقة والتحري في استكمال ملفاتها املرجعية الى عد  تحديد الحاجيات بصفة 

ّ.ّالدراسات

ّ

 اضعيفا الصفقات املتعلقة باملشاريع ذات الصبغة الجهوية بوالية مدنين نسقتنفيذ ّشهدّو

من قبل إلادارة ومراقبتها متابعة املشاريع  اتسمتكما .ّمقارنة بحجم الاعتمادات املخصصة لها سنويا

من  الها  تابعة العددملّلالزمةااملوارد البشرية في نقص نتيجة الجهوية للتجهيز بمدنين بعد  فاعليتها 

ّ.ّاملشاريعهذه 

ّ

مزيد التنسيق بين جميع املتدخلين في تخطيط وبرمجة املشاريع الجهوية والحرص  وينبغي

على إنجاز الدراسات في إبانها والتقيد بآجال تنفيذ املشاريع إضافة إلى تفعيل املراقبة أثناء إلانجاز 

ة ضمانا لحسن تنفيذ ألاشغال واحتساب آلاجال الفعلية وخاصة فيما يتعلق بدور ناظري الحضيّر

ّ.ّلإلنجاز

ّ

كما توص ي الدائرة بالحرص على احترا  آلاجال الترتيبية املخصصة إلتما  إجراءات الختم 

استخالص خطايا الحرص على النهائي للصفقات وعلى خالص مستحقات املقاولين في آلاجال القانونية ّو

ّ.ّّبالتنسيق مع القابض الجهوّي تالصفقا التأخير املثقلة على أصحاب

ّ
نات البرنامج الجهوي للتنمية في التأخير في وتمثلت أهم إلاشكاليات التي تعوق إنجاز مكوّ 

ّإحالة الاعتمادات من قبل وزارة التنمية كما عرفت صفقات إلانارة املنزلية والربط باملاء الصالح .

وتشكو صفقات تعبيد الطرقات واملسالك من .ّعد  ختمهافضال على  للشراب تأخيرا ملحوظا في إلانجاّز

عديد النقائص في الجانب إلاجرائي بلغت إلى حد إلاخالل بجميع مباد  الصفقات العمومية من قبل 

ّ.املاليفرز اللجنة 

ّ
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ا بخصوص دعم موارد الرزق فإن املجلس الجهوي واصل إسناد مختلف املبالغ لفائدة أم ّ

ات في شكل منح عوضا عن إسنادها في شكل قروض املنتفعين بصفة مباشرة  حسب عن طريق الجمعي 

ّ.ّمنشور الوزير ألاول الصادر في الغرض

ّ

املنصوص ى تغيب بعض عملة الحضائر عن عملهم إلى إلاخالل بقاعدة العمل املنجز أدّ  كما

ّ.وذلك لخالصهم دون إنجاز مهامهممن مجلة املحاسبة العمومية  92عليها بالفصل 

ّ

يجة لنقص املتابعة ملراكز التكوين املنضوية تحت إشراف النيابة الجهوية لإلتحاد الوطني ونت

ّللمرأة التونسية أصبحت املنح امل
ُ
صرف في غير أهدافها الجهوّي سندة من قبل املجلســ

ُ
ّ.ت

ّ

ويستوجب البرنامج الجهوي للتنمية مزيد املتابعة والتنسيق بين املجلس الجهوي ومختلف 

وإلادارة الجهوية للتجهيز بمدنين لضمان إنجاز  الوزارة املكلفة بالتنميةتدخلة وخاصة ألاطراف امل

دة  حد 
ُ
ّ.جميع املباد  العامة للصفقات العموميةّوقاعدة العمل املنجز ّحترا اّلّومكوناته في آلاجال املــ
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 الرد على مالحظات دائرة المحاسبات
ّ

مضّمنة بالتقرير األّولي لدائرة بخصوص المالحظات ال ىتّم إدراج الرد المتلقّ 

المحاسبات صلب هذا التقرير بالمواضع التي تستوجب التوضيح أو التعليق، غير أّنه لم 

 .تتلق الدائرة اإلجابة في خصوص التقرير التأليفي النهائي

 


