
الجمهور�ة اإلسالم�ة المور�تان�ة 

 شرف – إخاء - عدل

لجنة التحقیق البرلمان�ة

ت�ر�ر الص�اغة 

 االستنتاجات والتوص�ات

3 ورقم 2 ورقم 1 رقم تالقرارا 





2 

 س�اق التقر�ر التول�في .1

یندرج هذا التقر�ر التول�في في إطار التحقیق البرلماني الذي تقّرر �موجب الصالح�ات التي 

د ذلك المادة   من 72تتمّتع بها الجمع�ة الوطن�ة للرقا�ة على النشاط الحكومي، �ما ُتحدِّ

 والتعد�الت التي 1991 یولیو20دستور الجمهور�ة اإلسالم�ة المور�تان�ة الصادر بتار�خ 

  .ُأجر�ت عل�ه

 03-92 من األمر القانوني رقم 11وهكذا، فقد اتخذت الجمع�ة الوطن�ة، �موِجب المادة 

 123 المتعلق �َسْیر عمل الجمع�ات البرلمان�ة، والمادتین 1992 فبرایر 18الصادر بتار�خ 

 2020 ینایر 30 الصادر بتار�خ 2020 / 01 من نظامها الداخلي، القراَر رقم 124و

. القاضي �إنشاء لجنِة تحقیٍق برلمان�ة

 و�جراءات ، والتحقیق في ظروف التنفیذ، ُأسِنَدت إلى لجنة التحقیق البرلمان�ة مأمور�ُة التأكُّد

 ) التال�ة:7 المتعلقة �الموضوعات الس�عة (،التسییر

- رص�ف الحاو�ات والمحروقات �میناء نواكشوط المستقل، المدعو "میناء الصداقة"؛

 - شر�ة صوملك (محور اإلنارة العموم�ة)؛

 - شر�ة سونمكس؛

 - خیر�ة اسن�م ؛

 ؛ )POLY HONDONG- شر�ة بولي هوندونج (

 - الصندوق الوطني لمداخیل المحروقات؛

.ع �المزاد العلني)ي في أنواكشوط (الب- الملف العقاري 

ٍل للقرار األول، اّتسعت مهمُة لجنة التحقیق لتشمل المجاالت الثالثة  و�موجب قراٍر ثاٍن مكمِّ

 ) التال�ة:3(

صفقات شر�ة صوملك في مجال الكهر�ة؛ -
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صفقات الُبنى التحت�ة (الطرق والمطارات والموانئ واالستصالح)؛ -

صفقات شر�ة اسن�م وس�استها التجار�ة. -

واتسعت مهمة اللجنة �عد ذلك �قرار ثالث مكمل للسا�قین في المجاالت التال�ة: 

�عض التصرفات والوقائع واألفعال التي قد تشكل مخالفات �النس�ة لقانون مكافحة  •

الفساد 

 تستعین �محكمة الحسا�ات التي وضعت تحت لجنُة أنْ ال، أرادت س�اق هذه القراراتفي و

 مسطرٍة تنافس�ة، �عد إجراءِ ت�عا لذلك، قامت لجنة التحقیق البرلمان�ة، و تصرفها خمسة قضاة.

  Matine ومتین ، (الجوانب القانون�ة)  Taylor Wessing "تایلور و�سینغ"�انتقاء تجّمع 

،  (الجوانب المال�ة) Gibraltar Advisorجبرالتار أدفایزرو ،(التسییر الفني والعمل�اتي)

. في الجوانب القانون�ة، والفن�ة، والمال�ةلمساعدتها وذلك 

ِلها.  شهدت عمل�ة انتقاء المكاتب �عض التأخر، وأدى ذلك إلى تقصیر مّدة تدخُّ

اّطلعت لجنة التحقیق البرلمان�ة على عدد �بیر من المستندات والوثائق، رغم الصعو�ات 

التي واجهْتها في الحصول على �عض العناصر لدى �عض الهیئات، ضمن آجاٍل تتناسب 

 مع القیود الزمن�ة المفروضة على مسطرة التحقیق. 

وقد أّدت هذه الصعو�ات، قبل أن تنضاف إلیها األزمُة الصح�ة المرت�طة �جائحة "كوفید-

" العالم�ة، إلى تعذُّر اّطالع المكاتب على جم�ع الوثائق والمستندات التي اّطلع علیها 19

أعضاء اللجنة، ومن َثم تحلیُلها.  

وهكذا اعتمدت المكاتُب في تحل�التها منهج�ًة تقوم على اخت�ار عّیناٍت من أهم العقود 

والمشار�ع، انطالقا من مع�ار أهم�ة الَم�الغ المال�ة ، وأهم�ة المشار�ع نفِسها من الناح�ة 

 االقتصاد�ة واالجتماع�ة، من جهة، مع توظ�ف أشغال اللجنة، من جهة أخرى . 

و�عتمد هذا التقر�ر على نتائج مختِلف التقار�ر التي أُعّدت في إطار المساعدة التي قّدمْتها 

محكمُة الحسا�ات، وتقار�ِر المكاتب، وعلى جلسات االستماع المتكّررة التي نّظمْتها اللجنة، 
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م خالصاِت مختِلف األعمال. أما تفاصیل الوقائع فقد تم تقد�مها في تقار�ر المساعدة  و�قدِّ

التي أعدتها محكمة الحسا�ات، وتجمُّع المكاتب، وغیر ذلك من المستندات الُملَحَقة بهذا 

 التقر�ر، وتعتبر جزء ال یتجزأ منه. 
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 المالحظات واالستنتاجات العاّمة .2
 والقرار 1من خالل تحلیل الملفات االثني عشر التي یتضمنها القرار رقم 

 نستط�ع إبداء جملة من المالحظات واالستنتاجات 3  والقرار رقم 2رقم
العامة حول سیر جهاز إدارة الدولة، وحول تسییر الشر�ات ذات الرأسمال 

 العمومي. 

 عدم احترام الكثیر من األحكام القانون�ة والتنظ�م�ة  2.1
من خالل تت�ع مدى احترام األحكام القانون�ة والتنظ�م�ة، �ظهر �جالء أن 

الفترة المذ�ورة قد شهدت خرق الكثیر من القوانین واللوائح التنظ�م�ة ( 
وغیرها من القواعد المع�ار�ة اآلمرة)، أوتطب�َقها انطالقا من تأو�ٍل ُمتساِهٍل 

 �صورة مُفرطة و/أو خاطٍئ تماما. 
و�انت القواعد القانون�ة األشّد تضّررا في هذه الفترة، هي تلك المتعلقُة 

�إبرام وتنفیِذ الصفقات العموم�ة. و�انت النصوص األكثر عرضة للّتجاُهِل 
من ِقَبل السلطات التي �قع علیها ِعْبء احتراِمها هي النصوُص القانون�ة 

 التال�ة:
 المتضمِّن 2010 یولیو 22 الصادر بتار�خ 2010 - 044القانون رقم  •

 ، �ان هناكمدونَة الصفقات العموم�ة ونصوُصه التطب�ق�ة (قبل هذا القانون 
تضمن مدونة ذي ي ال2002 فبرایر 12 الصادر بتار�خ 08-2002المرسوم 

 الصفقات العموم�ة)؛ 
تطبیق �عض القاضي ب 2011 یولیو 7 الصادر بتار�خ 180-2011المرسوم  •

ذي  ال2010 یولیو 22 الصادر بتار�خ 2010-044أحكام القانون رقم 
 تضمن مدونة الصفقات العموم�ة؛ي

 الذي یلغي و�حل محلَّ أحكام مراس�م تطبیق القانون 126 -2017المرسوم •
تضمن مدونَة ذي ي ال2010 یولیو 22 الصادر بتار�خ 044-2010

 الصفقات العموم�ة؛
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وتتعلق أغلب حاالت التجاهل المسّجلة �مرحلة إبرام الصفقات. و�ظهر 
ذلك بوضوح من التحلیل المفّصل لكثیر من صفقات البن�ة التحت�ة التي 

َتُكون فیها الدولة (بواسطة مختلف الوزارات) هي ربُّ العمل (�مكن 
 الرجوع في ذلك إلى تقار�ر تجّمع المكاتب ومحكمة الحسا�ات). 

و�ظهر ذلك أ�ضا من تحلیل العقود والصفقات التي أبرمتها شر�ة 
سن�م، وخیر�ة سن�م، والشر�ة المور�تان�ة للكهر�اء (صوملك). وفي 

الحالة األخیرة، �انت هذه الهیئات تتمتع تار�خ�ا �قواعَد داخل�ٍة استثنائ�ة 
�النس�ة لمدونة الصفقات العموم�ة. وتثیر هذه اللوائح الداخل�ة �ثیرا من 

الشكوك من حیث أساسها القانوني، ألّن النصوَص التي تستند إلیها 
تكاد تكون منعدمة (فال �مكن االستثناء من مدونة الصفقات العموم�ة 
إال بنص تشر�عي، وهذا ما لم یوجد �صورة واضحة). وقد لوحظ أن 
قواعد الشراء المطّ�قة لدى هذه الهیئات، قواعُد مطاطٌة وضع�فة (ال 

س�ما تلك المط�قة لدى شر�ة سن�م، وت�عا لذلك لدى خیر�ة سن�م 
الخاضعة لها، و�ذلك أنظمة لجان الصفقات لدى صوملك)، ومع ذلك 
فإن هذه الهیئات ال تحترم هذه القواعد ال�س�طة، وال الم�ادئ الجوهر�ة 
للمشتر�ات العموم�ة، مثل المناَفسة، والشفاف�ة، واإلنصاف، فقد ظلت 

هذه الم�ادئ ُتنَتَهك �صورة مستمرة.  
ومن النماذج المعبِّرة عن هذه المخالفات المسجلة لدى شر�ة سن�م، 

) وشر�ة ENNEJAH DRILLINGحالُة الصفقات الممنوحة لشر�ة (
)FORMINE SARL) وصفقة أشغال ،(GUELB II. ( 

ومن أمثلة هذه الممارسات المخالفة للقانون صفقات التزو�د �الماء 
، وأشغاُل تبل�ِط على طر�ق أنواكشوط-أكجوجت 70الشروب في الكلم 

 رئاسِة الجمهور�ة ، وشارع عبد الناصر.
 33و�نطبق األمر نفسه على صفقات (صوملك) إلنجاز خطوط 

كیلوفولت من أالك إلى بوتیل�میت، ومن أالك إلى صنكرافة، و�ناِء 
 م�غاوات، 100واستغالِل وص�انِة محطة استغالِل طاقِة الر�اح �قوة 
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) و SINOTEC-CSTSCC) و (Kalpatruوصفقاِت (
)Wartsila.( 

ولوِحظ أّن انتهاَك قواعد الشراء العمومي قد واَكَ�ه ، �شكل ُمَواٍز، تطبیٌق غیُر قانوني 
للقواعد الخاصة بتفو�ض سلطِة اإلشراف. وأهمُّ النصوص المنتهكِة في هذا الس�اق 

سلطة  المتعلُق ب2005 ینایر 30الصادر بتار�خ  2005-020 القانون رقم هو
المرسوم رقمو ، العموم�ة والشروِط التي ُ�مِكن ِضمَنها تفو�ُضهاعلى األعمال اإلشراف
 الصادر 2005-020تطبیق �عض أحكام القانون رقم القاضي ب 2017-128
 العموم�ة والشروِط على األعمال ُسلطة اإلشراف المتعلِق ب2005 ینایر 30بتار�خ 

 .  التي �مكن ِضْمَنها تفو�ُضها
و�بدو أّن تقلیَد اللجوِء إلى اتفاق�اِت تفو�ِض سلطِة اإلشراف على األعمال، قد تّم 
تعم�ُمه على ُمختِلِف قطاعاِت الدولة، بهدِف إسناد الصفقات العموم�ة والمشار�ِع 

المعتبَرة، في نها�ة المطاف، و�عیدا عن مقتض�ات مدونة الصفقات العموم�ة، إلى 
 ، ...).ENER, SNAT ATTM, MTCشر�ات عموم�ة وخصوصّ�ة محّددة (

والظاهر أن هذا المخّطَط المتحلَِّل من القیود، البتعاده عن أي رقا�ٍة فعل�ٍة من قبل 
السلطات المعن�ة �الصفقات العموم�ة، قد ُوِضع ل�سمح �االْلِتَفاف على القواعد 

المنصوص علیها في مدّونة الصفقات العموم�ة، �اعت�ار المخّطط "بد�ال" عن تطبیق 
 المدّونة المذ�ورة.

و�مكن أن نذ�ر من أهم المشار�ع الكبرى التي ُمنحت لشر�اٍت عموم�ة و خصوص�ة، 
عن طر�ق هذه الممارسة ، المشار�َع التال�ة: 

 مشروع تشیید طر�ق أطار-ت�جكجة؛ •
  الزو�رات؛–مشروع تشیید طر�ق أطار  •
مشروع َتْوِسعة مستشفى األّم والطفل في نواكشوط؛ •
 مشروع تشیید سّد سكّلیل في وال�ة آدرار؛ •
 أشغال بناء مطار بیر أم قر�ن؛ •
أشغال تبل�ط رئاسة الجمهور�ة وشارع عبد الناصر. •
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 أّما ف�ما یتعلق �شر�ة (صوملك)، فمن أوضِح أمثلِة الخروق السافرة عندها، صفقُة 
 اإلنشاء "الجاهز" لش�كة اإلضاءة العموم�ة في �عض شوارع مدینة نواكشوط. 

نة الصفقات العموم�ة، نالحظ لجوَء السلطات إلى  ومن أمثلة انتهاكات ُمدوَّ
عقوٍد غیر معتادة، مثَل الحصول على خدماٍت من قبل ال�عض مقابَل 

 حصوله على قطٍع أرض�ة.
وقد سّجلت لجنة التحقیق البرلمان�ة أن مشار�َع �بیرًة متعّددًة قد انطلقت 

على أساس هذا النوع من العقود. ومنها على الخصوص مطار نواكشوط، 
و�ناُء مسجد نواكشوط الكبیر، وتشییُد عمارة من تسعة طوابق في 

نواكشوط، واستصالُح ساحٍة للمشي في وسط مدینة نواكشوط، و�ناُء ش�كِة 
القنوات الجاّفة في المنطقة العسكر�ة �مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي"، 

 ).C3Iو�ناُء عمارات (
). و�ن�غي النظر NMW-SAلقد ُمِنحت �لُّ هذه الصفقات لنفِس الشر�ة (

إلى مثِل هذه العقود �اعت�ارها صفقاٍت عموم�ًة، ما داَم أنَّ المتعاقَد مع 
الدولة �حصُل على تعو�ٍض، �كون هنا تعو�ضا عْیِن��ا (مع أّنه، في �عض 

 األح�ان، قد ُ�صاِحُ�ه تعو�ٌض نقديّ ).
راكة  وفي نفس الس�اق، وف�ما یتعلق �المشروع الكبیر األول من مشار�ع الشِّ

بین القطاعین العاّم والخاّص، ونعني هنا رص�َف الحاو�ات والمحروقات 
في میناء نواكشوط المستقل "میناء الصداقة"، نالحُظ أّن أحكاَم القانون 

راكة بین 01/02/2017 بتاریخ 2007/006الجدید رقم  ، المتعلِق بالّشِ
  القطاعین العاّم والخاّص، لم تُحترم.

ا، وغیر صارٍم  فقد تّم إبراُم عقد االمت�از على أساس قانوٍن متساِهٍل جد�
�المقارنة مع مدّونة الصفقات العموم�ة، ومع ذلك فقد تّم توق�ُع هذا العقد 

�اتِّ�اِع مسطرٍة غیر قانون�ة، ألنها لم َتحترم المراحَل المنصوص علیها 
قانوًنا، وألنها لجأت إلى التفاُهم الم�اشر، �صورة غیر قانون�ة �ذلك. ومن 
ناح�ة أخرى، و�صورة غیر مفهومة، لم تستطع الدولة أن تدمج في عقد 
راكة بین  االمت�از جملَة البنود اإللزام�ة المنصوِص علیها في قانون الشِّ
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القطاعین العاّم والخاّص .
لة في میدان المشتر�ات العموم�ة،  وفضال عن الخروقات الكثیرة المسجَّ

لوحظت خروقات متعددة للنصوص المنظمة ِلتسییر أمالك الدولة العامة. 
وقد فحصت لجنُة التحقیق البرلمان�ة عدَة مشار�ع للتنازل عن عقارات 

 blocsالدولة لصالح أفراد، ال س�ما "مجمع العمارات الحمراء" (
rouges  والمدارس االبتدائ�ة في نواكشوط. ومن الخروقات التي ،(

لة على مستوى التنازل عن  أسفرت عنها تحق�قات اللجنة، تلك المسجَّ
العقارات العموم�ة، حیث اتُِّ�عْت مسطرة مخالفة للنصوص ف�ما یتعلق 
�الشروط اإلدار�ة لخروج القطع األرض�ة من مجال األمالك العموم�ة. 

وسجلت اللجنة البرلمان�ة �صورة خاصة أّن مجلَس التنظ�م ، الذي هو فرٌع 
من سلطة تنظ�م الصفقات العموم�ة (وهذه األخیرة هي الُمخّولة بنزع 

الملك�ة عن أمالك الدولة المنقولة وغیر المنقولة)، لم ُ�صِدر إذنًا �منح 
 القطع األرض�ة المملو�ة للدولة. 

ثم تنضاف إلى ذلك الظروُف ال�عیدة من الشفاف�ة التي اكتنفْت التنازَل عن 
العقارات في إطار مقا�ضة "األشغال مقابل العقارات"، وهو إطاٌر استحدثته 

الدولة، وال بّد لذلك من إعادة تكی�فه واعت�اره، في الواقع، ع�ارة عن 
 صفقات عموم�ة.

ده من خرٍق لقواعد المشتر�ات العموم�ة، إن هذا المخّطط، مع ما ُ�جسِّ
�طرح إشكاالٍت قانون�ًة لم یّتضح مداها �عد. وقد الحظت لجنُة التحقیق 

البرلمان�ة احتماَل وجود نوٍع من المحا�اة (التنازل عن العقار العمومي بدون 
مقابل فعلي) ألّن العقوَد ال توضح ق�مة الِقطع األرض�ة التي تّم التنازل 
 عنها لصالح المتعاِقد الخصوصي في مقابل الخدمات التي تم شراؤها.

كما لم تّتضح الص�غُة التي تّم بها خروج القطع المعنّ�ة من دائرة أمالك 
الدولة العامة؛ ولم تستطع تحر�اتنا العثوَر على دلیل یؤ�ِّد قانونّ�َة التنازِل

العقارّي نفِسه. و�نطبق األمر  �ذلك على األراضي التي �انت مخّصصًة 
لمطار نواكشوط القد�م ، ثم تّمت ُمقاَ�ضُتها في إطار اتفاق�ِة إنجاِز مطار 
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) NMW-SAنواكشوط الدولي الجدید الموقعة ف�ما بین الدولة وشر�ة (
. 2011 أكتو�ر 6بتار�خ 

و�ن�غي أن نذ�ر في نفس الس�اق أّن االتفاق�ات التجار�ة الموّقعة مع شر�ة 
)Poly Hondone تتضمن ، ف�ما یبدو، أحكاما مخالفة للنصوص التي (

تحكم الدومین ال�حري في مور�تان�ا، حیث �ظهر أّن الدولَة قد وافقت على 
) لمنشآتها المبنّ�ة في الدومین ال�حري Poly Hondoneاالعتراف �ملك�ة (

 سنة، حسب االتفاق�ة السار�ة 25دون تحدید ذلك �مّدة االتفاق�ة، وهي 
حال�ا. 

والحظت اللجنة أثناء تحر�اتها أن أحكام قانون االستثمارات لم ُتحتَرْم ف�ما 
 یتعلق �ِمَلفَّین �بیر�ن هما:

) لبناء وتشغیل ُمر�َّب Poly Hondone- االتفاق�ات الُمبَرمة مع شر�ة (
صناعي مندمج للصید في نواذیبو؛ 

راكة بین القطاعین العام والخاّص عن رص�ف  - التنازل على أساس الشِّ
 الحاو�ات والمحروقات في میناء نواكشوط المستقل.

فقد ظهر أن المتعاقَد مع الدولة قد استفاد من �عض االمت�ازات قبل 
، على قانون التصدیق على االتفاق المبرم بین الدولة 2011الموافقِة، سنة 

 ). وهذه خطوٌة غیر قانون�ة.Poly Hondoneالمور�تان�ة و شر�ة (
و�نفس الطر�قة، لوحظ أّن الدولة قد منحت �عض المزا�ا لصاحِب امت�اِز 

رص�ف الحاو�ات والمحروقات �میناء نواكشوط المستقل، في تار�ٍخ لم �كْن 
ف�ه قطاع الموانئ قد أص�َح من القطاعات المَؤهَّلة إلبرام اتفاق�ات المقرّ . 

 هنا أ�ضا ال یبدو تصُرف أجهزِة الدولة قا�ال للتفسیر.

 االختالالت وأْوُجه القصور في إدارة الدولة وأجهزِة الرقا�ة  2.2
االختالالت التي تعاني منها الدولة �اعت�ارها ربَّ عمل أو  2.2.1

 �اعت�ارها شر�كا للقطاع الخاّص 
أظهرت أعمال لجنة التحقیق البرلمان�ة أّن الدولَة، وخصوصا الوزراَء في 
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كل واحدة من الوزارات المعن�ة بتمر�ر الصفقات في ظروف غیر قانون�ة 
(و�ذلك أي مسؤوٍل عن الصفقات تّمْت استشارُته، و�لُّ صاحب قراٍر معّیٍن 

 من مدّونة الصفقات العموم�ة)، �جب أن یتحّمل �لُّ واحٍد 8ط�قا للمادة 
 من هؤالء، و�الدرجة األولى، مسؤول�َة مخالفات القانون المسّجلة. 

وفي إطار االستماع لهؤالء الوزراء والمسؤولین السامین (راجع الملحقات)، 
وسؤالهم عن هذه المخالفات، صّرح أغلبهم أنهم تلقوا التعل�مات من الرئ�س 

 السابق. 
لقد اندفعت الدولة، ال س�ما في میدان الُبنى التحت�ة والعقارات، في إبرام 

عقوٍد ما �ان ین�غي لها أن ُتبَرم إال ط�قا لمسطرة الصفقات العموم�ة، وفي 
راكة بین القطاعین العاّم  �عض الحاالت النادرة، ط�قا لمسطرة الشِّ

 والخاّص .
 من العقود في ملف "البنى 109وقد أحَصت لجنة التحقیق البرلمان�ة 

 مل�ار من األوق�ة القد�مة. وال �مكن أن 430  القاعد�ة" ، �مبلغ �صل إلى
ق  أّن الدولة �انت تجهل حْجم الُخروقات القانون�ة المرَتَك�ة، ما دامت  نصدِّ

  من هذه الصفقات قد تمَّت عن طر�ق التفاهم الم�اشر:89%
 من المبلغ اإلجمالي على شكل %44- فقد ُأبِرمت عقوٌد تمثِّل نس�ة 

تفو�ٍض لإلشراف على األعمال، حسب مسطرة التراضي. ومن الخطأ 
اعت�ار هذا النوع من العقود وسیلًة تكفي للهروب �المشتر�ات عن أحكام 
مدونة الصفقات العموم�ة، ألن هذا النوَع �حّد ذاته صفقُة عموم�ة تتعلق 
 �الخدمات الفكر�ة، وهو بذلك �خضع قانونا لمدونة الصفقات العموم�ة. 

من المبلغ العام على شكل تفاهم % 45- كما ُأبِرمت عقوٌد تمثِّل نس�ة 
م�اشر (وهو ما �سّمى التراضي)، وهذه هي المسطرة األقل شفاف�ة من بین 
مساطر مدونة الصفقات العموم�ة، وهي مسطرة ال �جوز اللجوء إلیها إّال 

في حاالت استثنائ�ة. 
    

و�جدر التنب�ه إلى أنه في الحاالت التي التجأت فیها الدولة إلى مسطرة 
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تفو�ض اإلشراف على العمل، تّم تسجیل اختالالت متعددة في بنود العقود 
نفسها، بینما المنتَظر من الدولة أْن تكوَن متمكِّنة تماما من القواعد المط�َّقة 

في حال تفو�ض اإلشراف على العمل.  ومن أمثلة ذلك موافقة الدولة 
للمشرف على األعمال المفوض، ِلكْي �ختار المقاول بدون تنافس جلّي، 

�اعتماد ص�غة التفاهم الم�اشر. ومنها، على الصعید المالي، �ون 
االتفاق�ات محّررة �طر�قة ال ُ�عرف منها مبلغ التعو�ض المخّصص 

للمشرف على العمل المفّوض. وفي �ثیر من األح�ان ال تتضّمن هذه 
االتفاق�ات أي ضمانة أو غرامة ـ وفي ذلك خرق واضح ألحكام قانون 

 اإلشراف على العمل العمومي.  
لت أنواٌع أخرى من االختالل في الحاالت التي تدخلت فیها الدولة  وُسجِّ

بوصفها شر�كا ألحد المستثمر�ن. و�تعّلق أغلب هذا النوع من االختالالت 
 �منح �عض االمت�ازات خارج أي إطار قانوني:

- وهذا ما وقع في وزارة الصید واالقتصاد ال�حري حیث لم تنتظر الوزارة 
 مع شر�ة 2010یونیو 7تصدیق البرلمان على اتفاق�ة المقّر بتار�خ 

)POLY HODONE ،بل وقعت معها، في نفس تار�خ توق�ع االتفاق�ة ،(
ل المستثمر جملًة من االمت�ازات یتعلق �عضها  بروتو�ول اتفاق ُ�خوِّ

برخص الصید مما �عتبر تجسیدا مسّ�قا التفاق�ة المقرّ . ومن ناح�ة أخرى، 
أُعطیت الشر�ة أراضي تا�عة للدومین ال�حري العام، في ظروف إجرائ�ة لم 

 �كتمل تقی�مها �عد.
- و�نطبق األمر نفسه على مشروع رص�ف الحاو�ات والمحروقات في 

میناء نواكشوط المستقل، حیث تم توق�ع اتفاق�ة مقّر ( مع ما تتضمنه من 
امت�ازات ضر�ب�ة وجمر��ة، .. حس�ما في مدونة االستثمار) مع شر�ة 

)ARISE MAURITANIA والواقع أن قطاع الموانئ لم �كن من ضمن ،(
 القطاعات المؤهلة لتوق�ع اتفاق�ة �هذه. 
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قصور أجهزة الرقا�ة والتنظ�م في مجال المشتر�ات العموم�ة 2.2.2
الحظت لجنة التحقیق البرلمان�ة أن الجهاز�ن المختّصین في میدان رقا�ة 

نا  الصفقات العموم�ة، والمشتر�ات العموم�ة �شكل أعّم، لم یرتِّ�ا، أو لم �مكَّ
لط  من القدرات الكاف�ة لیرتِّ�ا، نظاَم رقا�ٍة فعلّي لمتا�عة ممارسات السُّ

التعاُقِد�ة.   
و�تعّلق األمر في المقام األول �اللجنة الوطن�ة لمراق�ة الصفقات العموم�ة 
التي ال تعتبر هیئة مستقلة، ألنها تا�عة للوز�ر األول؛ وعلى �ّل فإنها لم 

تستطع الق�ام برقا�ة است�اق�ة للصفقات الكثیرة التي أبرمت �طر�قة 
التراضي، من طرف الدولة، وصوملك، وسن�م.

و�بدو أن اللجنة الوطن�ة لمراق�ة الصفقات العموم�ة لم تقْم بدورها في إطار 
مسطرة إبرام عقد امت�از رص�ف الحاو�ات والمحروقات �میناء نواكشوط 
المستقل، �طر�قة الشراكة بین القطاعین العام والخاص. فقد أعطت هذه 
الهیئة رأ�ا �عدم االعتراض على مسطرٍة یتضح أنها ل�ست قانون�ة. و�ثیر 

اتخاذ اللجنة لهذا القرار مز�دا من الشكوك عندما نالحظ أن الظروف التي 
ُطِلب فیها رأُي هذه اللجنة �انت في حّد ذاتها ظروفا غیر قانون�ة (كان 

 من قانون 14الطلب �عد التوق�ع على عقد االمت�از، في حین أن المادة 
الشراكة تنّص على أنه �جب أن �كون قبل التوق�ع)، و�ان هذا �كفي 

إلعطاء رأي سلبي. 
أما الهیئة المعن�ة في المقام الثاني فهي سلطة تنظ�م الصفقات العموم�ة 

التي وضعت نفسها، أو وضعها غیرها، "خارج" هذا الموضوع الذي هو من 
صم�م مسؤولیتها. ومن المهم التنب�ه إلى أن هذه الهیئة اإلدار�ة المستقّلة 

 قد ُأسندت إلیها المهاّم التال�ة:
- السهر، من خالل الدراسات واآلراء التي تبدیها �صفة مستمّرة، على 
التطبیق الصح�ح للتنظ�مات واإلجراءات المتعلقة �الصفقات العموم�ة 
وتفسیرها، وأن تقترح على الحكومة وعلى الهیئات المكلفة �الصفقات 

العموم�ة، �لَّ التوص�ات والمقترحات التي من شأنها تحسیُن نظام 
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 الصفقات العموم�ة والرفُع من شأنه؛
- الق�ام، بواسطة مدقِّقین مستقّلین، �الرقا�ة الالحقة على إبرام وتنفیذ 

الصفقات؛ ولهذا الغرض تسَتْدعي سلطُة تنظ�م الصفقات العموم�ة، عند 
انتهاء �ل سنة مال�ة، مدقِّقا مستقال� حول إجراءات إبرام العقود التي 
تحددها، وتحیل إلى السلطات المختصة جم�ع المخالفات المالَحظة 

لألحكام القانون�ة، والتنظ�م�ة والتعاقد�ة، سواء تعلَّق األمر �إبرام أو تنفیذ 
أو رقا�ة الصفقات العموم�ة، أو تعلَّق �التشر�ع الجنائي أو الج�ائي ، أو 

 �المنافسة أو �القواعد المنظمة للوظ�فة العموم�ة؛
 - التعهد تلقائ�ا �القضا�ا المتعلقة �انتهاك نظم الصفقات العموم�ة.

و�النظر إلى حجم المخالفات المرتك�ة، فال بّد من مالحظة نقص في 
أداء أجهزة  الرقا�ة، سواء تعلق األمر �سلطة تنظ�م الصفقات 

العموم�ة، أو �األجهزة المختّصة األخرى، مثل محكمة الحسا�ات أو 
 المفتشّ�ة العامة للدولة، دون ان نعلم بدّقة ماهي أس�اب هذا التقاُعس.

و�ن�غي أن نشیر في األخیر إلى أن لجنة التحقیق البرلمان�ة قد الحظت 
تقصیر اللجنة الوزار�ة المشتر�ة التي أنشأها قانون الشراكة تحت 

إشراف الوز�ر األول في س�اق إبرام عقد امت�از  رص�ف الحاو�ات 
والمحروقات في میناء نواكشوط المستقل، ضمن إطار الشراكة بین 

القطاعین العام والخاص. فمن واجب هذه الهیئة، حسب مسطرة 
 الشراكة بین القطاعین العام والخاص، أن تّتخذ اإلجراءات التال�ة:
- المصادقة "رسم�ا" على التقی�م األّولي لقابل�ة التحمل المیزانو�ة؛
- المصادقة على الفائز �الصفقة واستكمال المصادقة على العقد.

و�الرغم من ذلك، فإن هذه الهیئة التي تم استدعاؤها �عد توق�ع عقد 
االمت�از لم ُیِثر قلَقها غ�اُب التقی�م األّولي ِلقابل�ة التحمُّل المیزانو�ة، ولم 
تالِحظ أن العقد الذي ُعرض علیها قد تم توق�عه، وأن صاحب الصفقة 

 قد تّم اخت�اره قبل قرار هذه الهیئة.
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تقصیر  الدولة في مهمة مراق�ة شر�ات القطاع العام 2.2.3
مّكنت أعمال التحقیق البرلماني من إظهار خلل صارخ في رقا�ة �عض 

الهیئات من قبل سلطات الوصا�ة (الوزارات) والدولة �شكل عام. 
و�ن�غي أن نشیر إلى أن الدولة تمتلك قوًة رقاب�ة واسعة على مؤّسسات 

 ابر�ل 4 بتار�خ 90.09القطاع العام، تطب�قا ألحكام األمر القانوني رقم 
 المحّدد للنظام األساسي للمؤسسات العموم�ة والشر�ات ذات 1990

الرأسمال العمومي. 
غیر أن التحالیل التي ق�م بها قد أظهرت أن رقا�ة الدولة على الشر�ات 

ذات الرأسمال العمومي غیر �اف�ة إن لم نقل معدومة.
وُ�عطي تحلیُل المخالفات المسجلة على مستوى ُمشتر�ات شر�َتْي سن�م 

وصوملك، وخیر�ة سن�م ، أفضَل برهان على هذا التقصیر الذي �ظهر، 
أوال، من الخروقات الكثیرة على مستوى المساطر اإلجرائ�ة، ونْقِص 

الشفاف�ة الذي �ْكتنف المساطَر الجاري بها العمل؛ و�الرغم من �ل ذلك، لم 
ْل أنَّ ممثِّلي الدولة، في مجالس إدارة سن�م أو صوملك، قد أعطوا  �سجَّ

تنبیها أو تذ�یرا �الم�ادئ األساس�ة المتعّین ات�اُعها إلصالح نظام 
المشتر�ات على مستوى الشر�تین. كما لم �سجل إرسال الدولة ألي �عثٍة 

 من األمر القانوني الصادر 30من أجل تقی�م المشتر�ات، تطب�قا للمادة 
. 1990 ابر�ل 4بتار�خ 

 و�ظهر هذا التقصیر، ثان�ا، �مالحظة الس�اسة التجار�ة لشر�ة سن�م. 
، تتصّرف 2010فیبدو �ما لو أّن الدولة قد أص�حت، ابتداء من سنة 

بدون أي رؤ�ة استرات�ج�ة لدور شر�ة سن�م. وهكذا غرقت الشر�ة في وحل 
تها المال�ة، وسْیر نشاطاتها. ومن  خ�ارات تسییر�ة أثَّرْت سل�ا على صحَّ

 أمثلة ذلك على الخصوص: 
الفشل في جعل الشر�ة تستفید من المیزة التنافس�ة التي توفَّرت لها  -

). ومن مظاهر هذا الفشل: 2014-2005خالل "فترتها الذهب�ة" (
انعدام االستثمارات اإلنتاج�ة، انعدام التطو�ر الشمولي للمنتجات 
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المسّوقة، انعدام إجراءات جد�ة لرفع اإلنتاج�ة...؛
عدم القدرة �شكل مزمن عن خفض أع�اء الشر�ة التشغیل�ة؛ -
تنفیذ ما ُ�سمَّى �استثمارات "األُبَّهة"، في مجاالت �عیدة عن مهاّم شر�ة  -

 سن�م �ما �حددها نظامها األساسي؛
 %25" (لم یتجاوز 2تنفیذ استثمارات غیر موفقة، مثل مشروع "القال�ة  -

من طاقته المنتظرة)، و�ذلك توسعة المیناء �صورة تعتبر غیر متناس�ة 
 مع حاجات الشر�ة؛

الق�ام �شراكات مع ز�ناء و/أو وسطاء ال �ستجیبون لمعاییر انتقاء سن�م  -
المعتادة سا�قا، حیث �انوا في الغالب إّما أنهم غیر جّدیین، و�ما أن 

إمكاناِتهم المال�ة ضع�فة؛
عدم تنو�ع المنتجات ، وال�قاُء عند مستوى إنتاجي یدعو للخی�ة؛ -
تطبیق التخف�ضات والحسومات التعاقد�ة   في أجواء �عیدة جدا من  -

الشفاف�ة.؛
تعیین أشخاص غیر أكفاء في سن�م، وتفشي ممارسات على مستوى  -

اإلدارة العامة تبدو غیر متطا�قة مع قواعد التسییر الذي �خدم مصالح 
الشر�ة. 

و�ضاف إلى ذلك أن مسؤول�ة الدولة عن تدخالت سن�م خارج مجال 
هدفها االجتماعي، لم تكن مجرد مسؤول�ة تقصیر�ة، بل اندفعت الدولة 

في دعم هذه التدخالت، وتدخلت هي نفسها، عبر خیر�ة سن�م، في 
 مشار�ع تتَّصف �ما یلي: 

- إّما أنها تدخل في میدان اإلشراف على العمل الحكومي، أو الجهات 
األخرى : ومن هذا القبیل األشغال المقام بها في رئاسة الجمهور�ة، 

وتور�د المعدات وتر�یب التجهیزات والُبنى التحت�ة الخاصة �المراق�ة 
عبر الفیدیو، وأنظمة التحكم في دخول رئاسة الجمهور�ة في نواكشوط، 

و�ناُء مستشفى جهوي في نواذیبو وآخر في نواكشوط، و�ناء ورشاٍت 
ومكاتَب وملحقاٍت، وتر�یُب تجهیزاٍت لمصنع إنتاج األعمدة الكهر�ائ�ة 
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 من الخرسانة في أالك...
- و�ّما أنها مشار�ُع ال عالقة لها �الدولة وال �شر�ة سن�م وال ِ�خیر�تها، 

كما هو، مثال، حال مشروع اإلمداد �الماء الصالح للشرب في 
 على طر�ق نواكشوط  -  اكجوجت حیث تتعلق األشغال 70الكیلومتر 

في هذه الحالة �ملك�ة خصوص�ة للرئ�س السابق . ومن ذلك أ�ضا 
تشیید ملَعٍب مختلط في رئاسة الجمهور�ة في إطار أشغاٍل هدُفها تبل�ُط 
رئاسة الجمهور�ة وشارِع عبد الناصر. ومن هذا القبیل أ�ضا استثمار 

  نجوم.5ال تفسیر له ببناء سن�م لفندق من 
ثم تضاف إلى ذلك �له قض�ة منجم افدیرك. فقد اكتشفت "م�فرما" هذا 

. 1983 وظل متواصال حتى سنة 1963المنجم و�دأ استغالله سنة 
وقامت شر�ة سن�م �أعمال تنقیب قرب الموقع أسفرت عن اكتشاف 

 ملیون طن، و�مكن اقتصاد�ا أن 87منجم جدید �صل احت�اط�ه إلى 
 ملیون طن . 60�ستخرج منه ما مجموعه 

  ، 2019و�ناء على هذا االكتشاف أطلقت شر�ة سن�م، في مایو  
 BC Miningمشروع شراكة على شكل مؤسسة مشتر�ة مع شر�ة (

Mauritania SA (BCMM) وهي شر�ة رأسمالها ملیون ،(
 ) أوق�ة قد�مة.1000000(

 في نواكشوط بهدف 2019تم توق�ع اتفاق المؤسسة المشتر�ة في مایو 
توفیر شروط الشراكة بین الطرفین الستئناف االستغالل في منجم 

افدیرك، وأنشئت لهذا الغرض شر�ة جدیدة تا�عة للقانون المور�تاني 
 من رأسمالها وتملك % 20) تملك سن�م نس�ة NEWCOتسمى (

)BCMM المت�ق�ة.% 80) نس�ة  
إن هذه العمل�ة المتمثلة في ب�ع منجم افدیرك من قبل اإلداري المدیر 

العام لشر�ة سن�م، �أوامر من الرئ�س السابق، دون الرجوع إلى مجلس 
 من رأسمال مؤسسة % 20اإلدارة، مقابل مساهمة �س�طة بنس�ة 

مشتر�ة رأسمالها ملیون أوق�ة، َلُتمّثل خرقا سافرا للقوانین والنظم 
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المعمول بها، وتفر�طا في أصل ثمین من أصول شر�ة سن�م.  
واألسوأ في هذا التقصیر في الرقا�ة على جم�ع المستو�ات، أنَّه قاد 

 إلى إفالس وتصف�ة شر�ة ذات اقتصاد مختلط، هي شر�ة 2019سنة 
 سونمكس. 

وتالحظ لجنة التحقیق البرلمان�ة أن الدولة لم تقم أبدا �أي تحر�ات، عبر 
ممثلیها لدى سونمكس، ولم تأُمْر أبدا �مهمَّة مراق�ِة للوثائق وفي عین 
المكان، بینما �انت المصاعب وخروقات قواعد السیر السل�م متعّددة، 

 ومنها على الخصوص:
)، 2016- رقم أعمال في حالة تراجع دائم (�استثناء سنة 

 - هامٌش تجاري ضع�ف جدا،
 - تكال�ُف عمالٍة �اهظة،

 - مشاكُل متعلقة بب�ع المنتوجات،
 - تقاُدم األصول الثابتة للشر�ة،

 - سوء تسییر المخزون،
 - خروقات في تسو�ق األرز وتسییر البذور،

 - وجود مساهمین یرت�طون �مصالح مع منافسي الشر�ة،
- ظاهرة الب�انات الكاذ�ة والتسل�مات المز�فة، 
- تراُكم حاالت عدم التسدید وارتفاُع م�الغها، 

- نزاعاٌت تّم تسییرها �صورة غیر موفَّقة (مثل إعطاء المسمى "بدوي " كفالة 
مستحّقة عند أول طلب، استحوَذ علیها، وما صاح�ه من ضمان التكفل من 

 طرف البنك المر�زي ).
�الرغم من �ل هذه المشاكل، المرت�طة في أغلبها �إدارة الشر�ة وتسییرها، 

، وال تدابیر التعلیق 30فإن الدولة لْم تستخدم آل�ات الرقا�ة حسب المادة 
 4 من األمر القانوني الصادر بتار�خ 32 و 31واالست�عاد ط�قا للمواد

 .1990ابر�ل 
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و�ن�غي أن نض�ف أن غ�اب أي آل�ات للرقا�ة الداخل�ة ، في خرق سافر 
، المشار إل�ه أعاله، یبدو هو 1990 ابر�ل 4لألمر القانوني الصادر في  

العامل الحاسم في تفسیر وضع�ة  سونمكس. ولم تستطع أجهزة الدولة 
إ�جاد عالج لهذا اإلخالل البین �قواعد تسییر المؤسسات ذات الرأسمال 

 العمومي.
لقد تأّكد عموما أّن �عض هذه النواقص مقصود، و�عضها �عود إلى 

اإلهمال. غیر أنها تظّل، على أي حال، أخطاء ین�غي أن ُتفتح حولها 
تحر�اٌت تكمیل�ة ومفصلة، حتى یتحمل �ل فاعل نصی�ه من المسؤول�ة عن 

 أفعاله.

 3 و 2 و1خالصة توص�ات القرارات  .3
 

 رص�ف الحاو�ات والمحروقات في میناء نواكشوط – 1القرار رقم  3.1
 المستقل، "میناء الصداقة".

إن تحلیل الظروف التي اكتنفت توق�ع االتفاق�ة المتعلقة برص�ف الحاو�ات 
والمحروقات في میناء نواكشوط المستقل "میناء الصداقة" ُ�ظهر أّن هناك 
نقاطا ُمظلمة لم تجد تفسیرا �عُد، وهناك مخالفات مسطر�ة �اد�ة للع�ان، 

م للشراكة بین القطاعین العاّم والخاّص .  �اعت�ار أحكام القانون المنظِّ
أما األحكام التعاقد�َّة نفسها، فتحتاج �عض فقراتها لمراجعة �ل�ة، حتى لو 

 اعتبرنا االتفاق�َة أقرَب للتوازن في �عض جوانبها.
فتحلیل الشروط المال�ة لالتفاق�ة ُ�ظهر جوانَب �ثیرًة اختّل فیها التوازن 

 ومالت الكّفة لصالح المستثمر، ومن أمثلة ذلك:
- أّن دفتر التحّمالت، والذي یتأّسس عل�ه البرنامج االستثماري الذي 

س�قوم �ه صاحب االمت�از، لم تنجزه السلطة المانحة لالمت�از، بل أنجزه 
 الممنوح له بواسطة شر�ة استشارات هندس�ة؛

- أّن اتفاق�ة االمت�از ال تتضّمن أي إشارة إلى ص�انة وتجدید الممتلكات 
 موضوع االمت�از؛



20 
 

- أن مساحة نشاط صاحب االمت�از أوسع من النشاطات التي انطلقت 
دت على أساسها رسوُم االستغالل لصالح  منها اإلسقاطات المال�ة التي ُحدِّ

 مانح االمت�از؛ 
- أن مردود�ة المشروع، انطالقا من معدل المردود�ة الداخلي المعلن عنه 
في االقتراح المالي الذي قّدمه المستثمر، یبدو �جالء منخفضا جّدا: فقد تّم 

 ، مما �جعله أخفض �ثیرا من المتوّسط المرجح لتكلفة %8تحدیده بنس�ة 
رأسمال المشروع، ولو صّح ذلك لما �ان المشروع نفسه قا�ال للتمو�ل. 

و�ذلك �ص�ح من المناسب إثارة �عض التساؤالت حول مدى وجاهة حساب 
 التشغیل المتوّقع �النس�ة للمشروع.

- ال تتضّمن االتفاق�ة أي آل�ة الستعادة التوازن االقتصادي والمالي، 
والسماِح �مراق�ة المردود�ة التي �حققها صاحب االمت�از، انطالقا من 

قاعدة ثابتة، وال بتشغیل آل�ة تقاُسم الق�مة إذا ما تجاوز معدَّل المردود�ة 
الداخلي للمساهمین الهدَف المتوّقع. و�ع�ارة أخرى، �الحظ أنه في حالة 
حصول صاحب االمت�از على فائض في األر�اح، فال توجد آل�ة تمكِّن 
الدولة من الحصول على استفادة مناس�ة لذلك طرد�ا. ولكن، �المقابل، 

توجد �الفعل بنود في اتفاق�ة االمت�از تمكِّن صاحب االمت�از من مراجعة 
شروط االمت�از المال�ة، الستعادة التوازن بین األطراف، في حالة تغّیر 

األوضاع االقتصاد�ة في غیر صالح صاحب االمت�از، أو تعّرضه 
 لظروف  قاهرة.   

إن هذه الخروق التي الحظتها لجنة التحقیق البرلمان�ة ین�غي أن تحمل 
السلطات العموم�ة على التفكیر ملّ�ا في التدابیر الالزم اتخاذها في التعامل 

مع هذه االتفاق�ة.  
وتوصي اللجنة، إما �التوّجه إلى إلغاء االتفاق�ة، و�ما �مراجعة �عض 
شروطها مع صاحب االمت�از بهدف الوصول إلى إبرام ملحٍق یتضمن 

 تعدیل االتفاق�ة.
یبدو الخ�ار األول صعب التنفیذ نظرا لكلفة تعو�ضات إنهاء المعاملة 
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المدرجة في العقد، الس�ما شرط تسدید االستدانة.   
 أما الخ�ار الثاني فیبدو أقرَب لضمان مصالح الدولة والوطن، وذلك 
بتصح�ح حاالت اختالل التوازن لصالح المستثمر �ما تّم سردها ف�ما 
سبق، ِضْمن اتفاق�ة تستجیب عموما، ومهما تكن الظروف، للمعاییر 
 المتعارف علیها في صفقات الشراكة بین القطاعین العام والخاص. 

و�النظر إلى الخروقات الملحوظة، توصي اللجنة �طلب 
د السلطات القضائ�ة المعن�ة، تأس�سا على القانون  تعهُّ

 المتعلق �مكافحة 2016 ابر�ل 15 بتار�خ 2016-014
الفساد ال س�ما في مادته السادسة، للبّت في المسؤول�ات 

 .الجنائ�ة المترتِّ�ة
 
 
 
 
 

  خیر�ة سن�م– 1القرار رقم  3.2
نسجل في البدا�ة أن خیر�ة سن�م إذا �انت تعتبر في بدا�ة أمرها خاضعة 

 یونیو 9للمقتض�ات المنصوص علیها في قانون الجمع�ات الصادر بتار�خ 
، فإّن دراسة العقود التي أبرمتها هذه الخیر�ة ُ�ظِهر أنها قد تدخلت 1964

في مجاالت أوسع �كثیر من نطاق المهاّم المو�لة إلیها �موجب نظامها 
األساسي (وهي مهامٌّ تنصّب �األساس على العمل االجتماعي ومكافحة 

 الفقر). 
إن مثل هذا التصّرف �ضفي على جم�ع العقود التي أبرمتها الخیر�ة، 

 خارج نطاق تدخلها �ما تحّدده نصوصها التأس�س�ة، طا�عا من الالشرع�ة.
وقد ظهر في البدا�ة، من تحلیل العقود التي أبرمتها خیر�ة سن�م، انعداُم 

أي مسطرة للمنافسة أثناء منح الصفقات. وحتى لو افترضنا أن خیر�ة سن�م 
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قد �كون من حقها أن تستفید من نظام االستثناء المطبق على شر�ة سن�م 
في میدان الصفقات العموم�ة (وهو نظام مثیر للشكوك والتساؤل �ما 

سنرى ف�ما �عد)، وهي حجٌة ُتص�ح أضعف عندما تتدخل الخیر�ة �ُمشرٍف 
مفّوض على األشغال، حتى لو افترضنا ذلك �له، فإن نظاَم االستثناء ال 

سة من واجب إعالن الصفقات العموم�ة  یتضمَّن أي قاعدة تعفي هذه المؤسَّ
و�خضاعها للمنافسة. ال س�ما أن تحلیل هذه العقود، قد أظهر أن الخیر�ة 

ر هذه المسطرة االستثنائ�ة المّت�عة في منح  م أي تسبیب یبرِّ ال تقدِّ
ة �عض  الصفقات. وظهر من ناح�ة أخرى أن خیر�ة سن�م �انت ُتطیل مدَّ
صفقاتها، ثم تز�د المبلغ األصلي للصفقات عن طر�ق توق�ع سلسلة من 

 التعد�الت المتتا�عة
إنَّ مثل هذه الممارسات قد زادت من غموض إجراءات تمر�ر الصفقات 

المت�عة في خیر�ة سن�م (ووقعت بذلك في تناقض جلي مع المعاییر الدول�ة 
المطّ�قة في هذا المضمار)، لكنها، فضال عن ذلك، قد جعلت من مجمل 
 هذه العقود معامالت غیر قانون�ة انطالقا من النصوص المتعّین تطب�قها.

د السلطات القضائ�ة المعن�ة،  توصي اللجنة �طلب تعهُّ
 ابر�ل 15 بتار�خ 014-2016تأس�سا على القانون 

 المتعلق �مكافحة الفساد ال س�ما في مادته 2016
 .السادسة، للبّت في المسؤول�ات الجنائ�ة المترتِّ�ة

وقد ظهر، في مرحلة ثان�ة من مراجعة العقود، حضور �كاد �كون مطلقا 
لشر�ة سن�م في تنفیذ هذه العقود: والواقع أن الكثیر من عقود الخیر�ة قد 

لتها في الواقع شر�ة سن�م، عن طر�ق التسدید الم�اشر للمتعاقد مع  موَّ
خیر�ة سن�م ، بدون أي تبر�ر لذلك في الوثائق التعاقد�ة. وتز�د هذه 

الممارسة من انعدام الشفاف�ة في عالقة سن�م مع خیر�تها، �خلق حالة من 
الغموض ف�ما بین مصادر الخیر�ة الم�اشرة وتمو�الت شر�ة سن�م 

ل العمل�ات مس�قا ن�ا�ة عن الدولة و�طلب من  المواز�ة. فشر�ة سن�م ُتموِّ
االخیرة، ثم تقوم �التسدید لنفسها من المصدر �االقتطاع من عائدات 
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 األسهم أو من الرسوم الثابتة، وفي هذا خرق واضح لم�ادئ المال�ة العامة.
د السلطات القضائ�ة المعن�ة،  توصي اللجنة �طلب تعهُّ

 ابر�ل 15 بتار�خ 014-2016تأس�سا على القانون 
ته 2016  المتعلق �مكافحة الفساد، ال س�ما في مادَّ

 .العاشرة، للبّت في المسؤول�ات الجنائ�ة المترتِّ�ة
 

وتطرح هذه الخروقات قض�َة مصیِر خیر�ِة سن�م. و�بدو من الضروري 
ُه نحو اتخاذ اإلجراءات التال�ة:   التوجُّ

- تحدید مجال تدخُّل الخیر�ة، وحصُره في النطاق المحّدد في نصوصها 
 التأس�س�ة؛

- تحدید مسطرة إبرام الصفقات المّت�عة من قبل خیر�ة سن�م، �صورة أدّق 
وأوضح، وتكون على األقل متضمََّنة في نظام داخلي ملِزم للخیر�ة وخاّص 

 بها؛
- ین�غي أن تكون َحكامة الخیر�ة مستقلًة عن  شر�ة سن�م (ال س�ما في 
المجال المالي)، حتي ُ�مكن ضمان التعقُّب، وضمان مز�د من الشفاف�ة 

 على مستوى القنوات المال�ة للشر�ة؛
ل شر�ة سن�م خیر�َتها إال عبر عمل�ات رعا�ة شّفافة  - ال ین�غي أن تموِّ

 للعمل الخیري، وعلى أساس قواعَد واضحٍة ومحّددة سلفا؛
 

  بولي هوندون – 1القرار رقم  3.3
أظهر تحلیل الظروف التي اكتنفت توق�ع معاهدة االستثمار بین الدولة 

 POLY HONDONE PELAGIC FISHERYالمور�تان�ة وشر�ة (
CO أنه، في تار�خ توق�ع االتفاق�ة، لم تكن االمت�ازات التي منحتها (

االتفاق�ة المذ�ورة ُمتضمََّنٌة في أّي نص قانوني. وتم تشر�ع الوضع�ة �ْعدّ�ا 
دا االمت�ازات  �التصو�ت على قانون تم إعداده "على المقاس"، ُمجسِّ

 المذ�ورة دون تسبیب . 
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وعل�ه ین�غي في البدا�ة اجتناب ممارسة سّن القوانین "على المقاس" (وهو 
أمر ال سا�قة له حسب المعاییر الدول�ة)، واالقتصار في ذلك على مشار�ع 
تكون لها أهم�ة استثنائ�ة (على أن تكون البرهنة على ذلك قد تمت خالل 
دراسات اقتصاد�ة واجتماع�ة أجر�ت ابتداء قبل التصو�ت على مثل هذا 

 القانون ) أو لمواجه فراغ تشر�عي حق�قي مشهود؛  
ومهما �كن من أمر، فإن هذه الحالة التي تمنح فیها میزات ج�ائ�ة 

وجمر��ة وعقار�ة ال تعتمد على أي أساس قانوني ساري المفعول، ثم 
التدخل �ْعد�ا �سن قانون "على المقاس" لتصح�ح الوضع، ممارسة تطرح 
تساؤال حول مشروع�ة المعاهدة الموقعة قبل التصدیق علیها، وعلى األقل 

خالل الفترة الفاصلة بین توق�عها و�صدار قانون المصادقة علیها، وهو 
. و�ن�غي في هذا اإلطار 2011القانون الذي جرى التصو�ت عل�ه سنة 

إشعار المصالح المختصة (الضرائب، الجمارك، مصالح أمالك الدولة) 
بهدف التأّكد مما إذا �ان المستثمر قد استفاد من المیزات الج�ائ�ة 

والجمر��ة المرت�طة �اتفاق�ة المقر قبل، إصدار قانون التصدیق على 
 .2011االتفاق�ة سنة 

ومن ناح�ة أخرى، �ظهر من تحلیل البروتو�ول الموقع من قبل وز�ر 
الصید واالقتصاد ال�حري ، في نفس الوقت التي تم ف�ه توق�ع اتفاق�ة 

المقر، أنه في إطار االمت�از العقاري الممنوح لشر�ة "بولي هوندون "  من 
أجل تنفیذ اتفاق�ة المقر، اعُتبرت ملك�ة المنشآت التي ینجزها صاحب 
االمت�از تعتبر ملك�ًة له، بدون أي تحدید زماني. إن هذه الحالة (التي 
تعتبر وضع�ة ال سا�قة لها ، �النظر إلى المعاییر الدول�ة المط�قة في 
میدان الدومین العام) تطرح إشكاال حول قانون�ة هذه الممارسة،  لكنها 

أكثر من ذلك ُتظهر مدى ض�اب�ة النظام القانوني لألمالك الغیر الموجودة 
في حوزة الدومین العام، الس�ما المنشآت المقامة في حوزته �عد انقضاء 

 األجل الذي �موج�ه ُأق�مت.
وفي هذه الحالة یبدو من األساسي �النس�ة للدولة إما أن تضع نظام إعارة 
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للمساحات المعن�ة مقابل َأقساط تدفعها شر�ة "بولي هوندون "، و�ما أن 
 متضمنا ملك�ة الشر�ة 2016ُتراجع شروط البروتو�ول الموّقع سنة 

 للمنشآت.
ومن جهة أخرى یتعین الق�ام بدراسة لتحدید مدى الفوائد االقتصاد�ة 

واالجتماع�ة المترت�ة على توق�ع هذا البروتو�ول. و�مكن أن تعكف مثل 
هذه الدراسة على تحلیل الب�انات المال�ة للشر�ة المحل�ة التي �ملكها 

المستثمر، لمعرفة مدى مردود�ة نشاطاتها �النس�ة لمور�تان�ا. و�مكن تحدید 
هذه المردود�ة انطالقا من أقساط الكراء المدفوعة للدولة، من جهة، 

و�النظر لالستثمارات التي أنجزها المستثمر على األرض، من جهة أخرى 
  سنة). 25 ملیون دوالر سنو�ا طیلة  4(

كما أظهر التحلیل نقاطا غامضة في تنفیذ اتفاق�ة المقر. ومن ذلك التغییر 
الذي حصل بدون سبب مقنع على مستوى المستثمر األصلي (شر�ة 

POLY HONDONE PELAGIC FISHERY CO لصالح مستثمر (
 FUZHOU HONGDONG PELAGICجدید هو شر�ة ( 
FISHERY CO إن هذا الغموض ال �مكن اعت�اره مرض�ا، مقارنة مع .( 

المزا�ا التي تحصل علیها الشر�ة من الدولة على أساس اتفاق�ة المقّر، مما 
�ستدعي على األقل طلب تعّهد السلطات القضائ�ة المختصة للق�ام بتحقیق 

 معّمق حول ظروف تنفیذ اتفاق�ة المقر.
 

توصي اللجنة �مراجعة هذه االتفاق�ة لوضع المستثمر في نفس المكانة 
التي یتمتع بها غیره من المستثمر�ن، في مجال تسو�ق المنتجات، 

 والمیزات الج�ائ�ة، وصرف العمالت.
 حتى ینّص على أن 2016وتوصي اللجنة أ�ضا �مراجعة بروتو�ول 

المنشآت المبن�ة في حوزة الدومین العام تعود إلى الدولة �عد انقضاء 
 السبب القانوني لوجودها ف�ه، �ما هو الحال في المشار�ع المشابهة.
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: الملف العقاري 1القرار رقم  3.4
لفد أظهر تحلیل الظروف التي اكتنفت ب�ع أمالك ُدومین الدولة العاّم أو 
الخاّص، أّن مخالفاٍت متعددًة قد ارُتِكبت، سواء في اللجوء إلى مسطرة 

لت فیها ملك�ة هذه األمالك  الب�ع �المزاد العلني، أو في الظروف التي ُحوِّ
 إلى المستفیدین. 

وقد لوحظ أن هناك ضرورة ملحة لتصن�ف األمالك، إما إلى الدومین العام 
للدولة أو دومینها الخاص، لضمان مز�د من الشفاف�ة والمقروئ�ة لمساطر 
التنازل عن هذه األمالك. و�عاني اإلطار القانوني القائم من نواقص جّمة 

تجعل من الضروري إعداَد قانون جدید للعقارات والدومین لتصح�ح 
 االختالالت المالحظة. 

وهكذا فإّن اللجوء إلى مسطرة الب�ع �المزاد العلني ألمالٍك تعود إلى 
الدومین العام أو الخاص للدولة، أمر ین�غي تجّن�ه، �عد أْن ظهر أّن 

اللجوء إلى هذه المسطرة إنما �ان �ستهدف االلتفاف على القواعد الصارمة 
 یونیو 5 الصادر بتار�خ 83.127التي یتضمنها األمر القانوني رقم 

 2010.080 المتضمن إعادة تنظ�م العقار والدومین، والمرسوم رقم 1983
 2010.089 الذي یلغي و�حل محل المرسوم 2010 مارس 31بتار�خ 
 83.127 المتضمن تطبیق األمر القانوني رقم 2000 یولیو 17بتار�خ 

  المتضمن إعادة تنظ�م العقار والدومین.1983 یونیو 5الصادر بتار�خ 
وأظهر تحلیل �عض عمل�ات الب�ع �المزاد العلني أن ملك�ة القطع قد تم 

تحو�لها م�اشرة لصالح المستفیدین من عمل�ة الب�ع �المزاد العلني، بدون أن 
تتم عمل�ة المنح على أساس التنازل المؤقت (ثم النهائي)، ط�قا لمقتض�ات 

التشر�ع العقاري الجاري �ه العمل. إن عدم منح القطع المذ�ورة، إثر 
عمل�ات الب�ع �المزاد العلني، �جعل من عمل�ة الب�ع عمل�ًة غیر قانون�ة، 

  1983 یونیو 5 الصادر بتار�خ 83.127ط�قا لألمر القانوني رقم 
 .2010 مارس 31 بتار�خ 2010.080والمرسوم رقم 
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ومهما �كن، فال یبدو أّن مسطرة إعادة التصن�ف قد اتُِّ�عت �النس�ة لجم�ع 
د، من  األمالك المتنازل عنها. والحال أن مسطرة التصن�ف هي التي تجسِّ
الناح�ة القانون�ة، خروج الملك موضوع التحو�ل من حوزة أمالك الدولة أو 
البلد�ات، و�ؤدي غ�اب هذه المسطرة إلى �طالن �ل التنازل الذي ق�م �ه، 

 مما �عني أن هذه األمالك مازالت على ذّمة الدولة أو البلد�ة.
وأظهرت أعمال لجنة التحقیق �ذلك أن هناك حاالت من  التواطؤ بین 

الدولة و�عض المستفیدین المفترضین من عمل�ات ب�ع أمالك الدومین في 
 نواكشوط. 

 
ومهما �كن من أمر، ونظرا للخروقات المالَحظة، فإن اللجنة تقترح طلب 

د السلطات القضائ�ة المختصة، على أساس األحكام التال�ة:   تعهُّ
 2010 یولیو 22 الصادر بتار�خ 2010 - 044القانون رقم  -

) 14 و11 (الس�ما مادت�ه رقم المتضمن مدونة الصفقات العموم�ة
 من المرسوم رقم 120والنصوص المط�قة له (الس�ما المادة 

 )؛2010 مارس 31 بتار�خ 2010.080
، المتعلق 1983 یونیو 5 بتار�خ 83.127األمر القانوني رقم  -

 �إعادة تنظ�م العقار والدومین؛
 المتعلق �محار�ة 2016 ابر�ل 15 بتار�خ 2016.014القانون رقم  -

 ؛15 و4،5،6،7،10الفساد، الس�ما المواد رقم 
و�النظر إلى حاالت التواطؤ المحتملة المسجلة أثناء أعمال التحقیق 
في بیوع مختلفة في نواكشوط، الس�ما �النس�ة لب�ع أراضي مدرسة 

الشرطة، والملعب األولمبي، إلخ. وهي البیوع التي �ان المستفید 
) المملو�ة لشخص�ة طب�ع�ة من SMIS SARLالنهائي منها شر�ة (

عائلة الرئ�س السابق، فإن اللجنة توصي �طلب تعهد السلطات 
القضائ�ة المختّصة لتحدید العالقة بین المستفیدین المفترضین من 

عمل�ات الب�ع وأي و�یل عمومي یتحلى، أو ال یتحلى، بوظ�فة 



28 
 

 (التر�ح 15 (المتاجرة �النفوذ)، و13انتخاب�ة، انطالقا من المواد 
 14 بتار�خ 2016.014غیر المشروع) على أساس القانون رقم 

   المتعلق �محار�ة الفساد.2016ابر�ل 
وتوصي اللجنة �طلب تعهد السلطات الوطن�ة المختصة بهدف إعالن  -

البیوع �المزاد العلني في الحیز العقاري لمدینة نواكشوط، في الفترة 
 �اطلًة و�دون أثر، و�ذلك عمل�ات المنح عن طر�ق 2010-2019

، 2019-2018رسالة منح أو مقرر أو مرسوم ، �النس�ة للسنتین 
  بناء على األحكام التال�ة:

 2010 یولیو 22 الصادر بتار�خ 2010 - 044القانون رقم  -
) 14 و11 (الس�ما مادت�ه رقم المتضمن مدونة الصفقات العموم�ة

 من المرسوم رقم 120والنصوص المط�قة له (الس�ما المادة 
 )؛2010 مارس 31 بتار�خ 2010.080

، المتعلق 1983 یونیو 5 بتار�خ 83.127األمر القانوني رقم  -
 �إعادة تنظ�م العقار والدومین؛

 المتعلق �محار�ة 2016 ابر�ل 15 بتار�خ 2016.014القانون رقم  -
 ؛ 15 و4،5،6،7،10الفساد، الس�ما المواد رقم 

 
  صوملك (جانب اإلنارة العموم�ة)– 1القرار رقم  3.5

لقد أظهرت تحل�الت لجنة التحقیق البرلمان�ة أن الظروف التي اكتنفت 
إبرام شر�ة صوملك للصفقات المتعلقة �اإلنارة العموم�ة تثیر استشكاالت 

كثیرة لما �ح�ط بها من غموض، �سبب المخالفات المسطر�ة الُمخّلة 
�الم�ادئ الجوهر�ة للمشتر�ات العامة، وهي م�ادئ التنافس، الشفاف�ة، 

 واإلنصاف؛ و�تعلق األمر نفسه بنظام تفو�ض اإلشراف على األعمال. 
وقد أظهر تحلیل الصفقات الخاصة �اإلنارة العموم�ة أن شر�ة صوملك قد 

ات�عت �شكل متكرر أسلوب تفو�ض اإلشراف على األعمال في منح 
صفقاتها. وقد ظهر بنفس المناس�ة أن صوملك لم تحترم القواعد المسطر�ة 
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 المتعلق بتفو�ض 2005.020والتنفیذ�ة التي ینص علیها القانون رقم 
اإلشراف على األعمال، بل إنها قد استخدمت غطاء استدراج العروض 

لتبرم في الواقع صفقات �التفاهم الم�اشر، دون أن �ظهر وجه تبر�ر مثل 
هذا االخت�ار. وقد أظهرت أعمال لجنة التحقیق البرلمان�ة احتمال وجود 

تواطؤ مع الدولة، ال س�ما بهدف فرض اخت�ار مرشح معّین على صوملك 
ل�كون المستفید من منح �عض الصفقات، �عد تحدید فائز مؤقت على 

 أساس قواعد استدراج العرض.

إن مثل هذه الممارسات یثیر إشكاالت متعّددة، الس�ما أن القواعد المطّ�قة 
على تفو�ض اإلشراف على األعمال ال تتضمن عقو�ات رادعة وواضحة 

ونوع�ة، في حالة ما إذا تّم انتهاكها من قبل المشرف على العمل أو 
المشرف المفّوض، وهذا ما �حّد إلى درجة �عیدة من أهم�ة مثل هذه 

 القواعد.
لذلك نرى من الضروري توس�ع نطاق العقو�ات المنصوص علیها في 

 المتضمن 2010 یولیو 22 الصادر بتار�خ 2010 - 044القانون رقم 
 2016 ابر�ل 15 بتار�خ 2016.014، والقانون رقم مدونة الصفقات

المتعلق �محار�ة الفساد، لتشمل �شكل صر�ح المشرفین على األعمال 
�التفو�ض، وذلك لضمان قدر أكبر من الشفاف�ة في مساطر إبرام وتنفیذ 

معاهدات تفو�ض اإلشراف على األعمال. 
كما ظهر من تحلیل صفقات صوملك الخاّصة �اإلنارة العموم�ة أن شر�ة 
صوملك قد تصرفت في �عض األح�ان �مشرف مفّوض على األعمال ، 
و�انت �النس�ة ل�عض الصفقات هي نفسها رب العمل. إن هذه الممارسة 

 المتعلق 2005.020(غیر المسبوقة) تعتبر انتهاكا ألحكام القانون 
بتفو�ض اإلشراف على األعمال، و�جعل من هذه الصفقات صفقات غیر 

 قانون�ة �الفعل. 
و�غض النظر عن توص�اتنا حول ضرورة الق�ام �إصالح معّمق للنظام 
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القانوني المطبق على صوملك (انظر أعاله) فإن لجنة التحقیق 
البرلمان�ة، نظرا لمجموع المخالفات المسّجلة، ، توصي �طلب تعهد 

 الجهات القضائ�ة المختصة، على أساس األحكام التال�ة: 
 المتعلق �محار�ة 2016 ابر�ل 15 بتار�خ 2016.014القانون رقم - 

 ؛10 و6، 3الفساد، و�الخصوص مواده ذوات األرقام 
  المتعلق بتفو�ض اإلشراف على األعمال.2005.020- القانون 

و�النظر إلى أن صوملك قد تكفلت �و�یل متصرف، ب�عض الخدمات 
المنجزة في إطار الصفقة و�جزء آخر من أشغال تر�یب التجهیزات وغیر 

ذلك مما �عتبر مناقضا للمهام المو�لة إلى المشرف على األعمال 
المفوض، �ما ینص على ذلك قانون اإلشراف على األعمال، فإن اللجنة 

توصي �طلب تعهد السلطات القضائ�ة المختصة على أساس أحكام 
  المتعلق بتفو�ض اإلشراف على األعمال.2005.020القانون 

   
 

 - سونمكس1القرار رقم  3.6
 

یثیر تحلیل الظروف التي اكتنفت إبرام شر�ة سونمكس للصفقات، 
استشكاالت �ثیرة لما �ح�ط بها من غموض، �سبب المخالفات المرت�طة 

 �سیر الشر�ة نفسه.
 و�النظر إلى مالحظات محكمة الحسا�ات ولجنة التحقیق البرلمان�ة، 
الس�ما المالحظات المتعلقة �االختالالت المؤثرة على سیر سونمكس، 

وأوجه القصور المتعلقة برقا�ة هیئات الوصا�ة، وحاالت اختالس 
ممتلكات سونمكس، واخت�ار أسلوب التصف�ة، فإن اللجنة تقترح طلب 

 تعهد السلطات القضائ�ة المختصة، على أساس:
 المتعلق �مكافحة 2016 ابر�ل 15 بتار�خ 014-2016- القانون 

الفساد، الس�ما مادته العاشرة (اختالس األموال، أو إخفاؤها، أو 
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تحط�مها،  أو تبدیدها �أي وسائل أخرى من قبل موظف عمومي )؛ 
- القواعد المط�قة و�جراءات الرقا�ة على سونمكس من قبل الدولة 

 الس�ما عبر ممثلیها لدى الشر�ة؛
 ابر�ل 4 بتار�خ 90.09 من األمر القانوني 32 و31- أحكام المواد 

 المتضمن النظام الخاص �المؤسسات العموم�ة والشر�ات ذات 1990
رأس المال العمومي؛ 

 (االستفادة �صورة غیر 15- العقو�ات المنصوص علیها في المادة 
 المتعلق 2016 ابر�ل 15 بتار�خ 014-2016مشروعة) من القانون 

�مكافحة الفساد؛ 
- المسؤول�ة المدن�ة لمسؤولي التصف�ة ومسّیر أو مسّیري الشر�ة، 
 ممن أداروا سونمكس لتحقیق مصلحة متعارضة مع مصلحة الشر�ة؛

، الفقرة الرا�عة من مدّونة التجارة. 688- أحكام المادة 
 
 

  الصندوق الوطني لمداخیل المحروقات– 1القرار رقم  3.7
عكفت أعمال التحقیق، �عد استعراض ت�ع�ة الصندوق من الناح�ة 

المؤسس�ة ، والتذ�یر �قواعد تسییره، على متا�عة تطور أرصدته خالل 
 .2019-2015الفترة 

ولم تالحظ أي مخالفة بّینة في ما یتعلق �احترام الرصید الدائن، ومع ذلك 
�ظهر أن مسّیر الصندوق، أي وزارة المال�ة، لم یتخذ أي س�اسة الستثمار 
مداخیل الصندوق �ما هو مبّین في النصوص التي تحكم سیر الصندوق . 
وفضال عن ذلك، فإن أجهزة حكامة الصندوق (الس�ما المجلس االستشاري 
لالستثمار ومجلس الرقا�ة) وأدوات المتا�عة والرقا�ة ، �ل ذلك ما زال غیر 

 موجود.
 

 وعلى ضوء هذه المالحظات، �مكن أن نتقدم �التوص�ات التال�ة:
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ین�غي في البدا�ة إجراء دراسة حول موارد الدولة المتأّت�ة من قطاع 
المحروقات لتحدید الوزن الذي ینتظر أن �مثله في میزان�ة الدولة، خالل 

 السنوات القامة؛
ین�غي إرساء رؤ�ة خاصة �استثمار الصندوق، مبن�ة على اآلفاق 

المنتظرة لموارده، بهدف  تحسین واستدامة موارده عبر الزمن. و�مكن 
بناء هذه الرؤ�ة االستثمار�ة على أساس أهداف الدولة على المدى 

القصیر، ثم المتوسط وال�عید. فإذا �انت �عض موارد الصندوق ستوظف 
على األمد القصیر في توظ�فات نقد�ة مؤّمنة من أجل االستجا�ة 
لمتطل�ات اإلسهام في میزان�ة الدولة، فإن �عضا آخر من موارد 

الصندوق، یتعّین تحدیده،  ثم توجیهه نحو استثمارات تمتد على المدیین 
المتوسط وال�عید، ضمن مشار�ع مه�كلة لالقتصاد المور�تاني (البنى 

التحت�ة، الشر�ات الصناع�ة، إلخ.) ط�قا لمعاییر استثمار�ة محّددة سلفا 
(المردود�ة االقتصاد�ة، فرص التشغیل، التأثیر االقتصادي واالجتماعي، 

 إلخ.)؛
ین�غي استكمال إقامة أجهزة حكامة الصندوق . و�جدر التنب�ه هنا إلى  -

أن أعضاء الفر�ق المشرف على الصندوق، فضال عن اختصاصهم 
كمسّیر�ن، �طلب منهم �ذلك تقد�م �فاءات في میدان الهندسة 

 المال�ة، حتى �قوموا بدورهم في المشورة والدعم لصالح وزارة المال�ة؛
وتوصي اللجنة البرلمان�ة السلطات المعن�ة �اتخاذ التدابیر 

 المناس�ة لمعاق�ة األخطاء اإلدار�ة المذ�ورة.

 صفقات �هر�ة صوملك– 2القرار رقم  3.8
أظهر تحلیل الظروف التي اكتنفت إبرام صفقات �هر�ة صوملك، أّن هناك 

غموضا في التشر�ع المطّبق على الشر�ة، ال س�ما اإلطار القانوني الذي تخضع 
له في میدان مشتر�ات اللوازم، والخدمات، واألشغال، الذي یبدو أنه غیر واضح 

المعالم. و�نتج عن ذلك أن الشر�ة ف�ما یبدو ترجع طورا إلى مدونة الصفقات 
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 العموم�ة، وطورا تتجاهلها، حسب سلطتها التقدیر�ة، و�دون أي تبر�ر.
وأظهر تحلیل صفقات الكهر�ة أن شر�ة صوملك قد اّت�عت أسلوب اللجوء إلى 

التفاهم الم�اشر إلبرام تلك الصفقات، بدون أي تبر�ر الخت�ار مثل هذه المسطرة. 
والواقع أن هذه الممارسة مخالفة تماما للم�ادئ األساس�ة للمشتر�ات العموم�ة، 

 وهي الم�ادئ التي تقوم على التنافس، الشفاف�ة، واإلنصاف.
وفي مثل هذا الس�اق، نتساءل �جد�ة حول مستقبل النظام القضائي 

المطبق على مستوى صوملك. و�بدو لنا من األساسي العمل من أجل 
مراجعة شاملة للنظام القانوني الذي تخضع له صوملك، والذي هو في 

الوقت الراهن نظام ملت�س، �ساعد على الكثیر من المخالفات للنظم 
المعمول بها. و�بدو لنا أن تأمین واست�قاء صفقات وعقود شر�ة صوملك 

�ستدعي تأطیرا صارما لظروف إبرامها وتنفیذها، و�حاطة ذلك بنظام 
 قانوني محدد ومقروء.  

وعلى ضوء المخالفات الملحوظة ، توصي اللجنة �طلب تعهد السلطات 
 ابر�ل 15 بتار�خ 014-2016القضائ�ة المختّصة على أساس القانون 

 المتعلق �مكافحة الفساد ، الس�ما ماّدته العاشرة (الس�ما �النس�ة 2016
  )Kv (225) ، ومحطة  KV HT (225للعقود ، بناء وتشغیل خط 

والمحطة المزدوجة، ومر�ز منظمة استغالل نهر السنغال في نواكشوط، 
) Kalpataru , SINOTEC-GSTSCC, WARTSILAو (

 وغیرها)؛
وتوصي اللجنة �مراجعة البرنامج التعاقدي مع الشر�ة الذي لم یراجع منذ 

، وما زال �خاطب "سونلك"، وهي التسم�ة القد�مة لشر�ة 2001
 "صوملك".

 
 
 

 صفقات البنى التحت�ة (الطرق، المطارات، – 2القرار رقم  3.9
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الموانئ، االستصالح)
لقد أظهر تحلیل الظروف التي اكتنفت إبرام الصفقات المتعلقة �البنى التحت�ة ، أّن 

مخالفات صارخة قد ارتكبت، في خرق واضح للنصوص التشر�ع�ة المط�قة في 
 الصادر 2005-020القانون رقم میدان تفو�ض اإلشراف على األعمال، ال س�ما 

 العموم�ة والشروط على األعمال سلطة اإلشراف المتعلق ب2005 ینایر 30بتار�خ 
.  وقد زادت هذه المخالفات من انعدام الشفاف�ة في التي �مكن ضمنها تفو�ضها

ظروف إبرام هذه المعاهدات وتنفیذها، مع ما �صاحب ذلك من التفاف على القواعد 
اآلمرة القاض�ة �ضرورة التزام الشفاف�ة والتنافس�ة في میدان الصفقات العموم�ة، ط�قا 

 للمعاییر الدول�ة المعهودة. 
ولوحظ في هذا المضمار انتشار تقلید اللجوء إلى مسطرة تفو�ض اإلشراف على 

األعمال بهدف إرادي یتوخى االلتفاف على قواعد اإلبرام المقررة في مدّونة الصفقات 
 العموم�ة، وهذا سلوك ممنوع منعا �اتا و�ن�غي تنب�ه اإلدارات إل�ه.

و�ظهر من الظروف التي اكتنفت إبرام هذه العقود أنها تمت في أغلبها 
�ات�اع أسلوب التفاهم الم�اشر ، �صورة غیر مبررة، مما �جعلها ت�عا لذلك 

القانون رقم غیر قانون�ة من وجهة  نظر التشر�ع الجاري �ه العمل الس�ما 
 سلطة اإلشراف المتعلق ب2005 ینایر 30 الصادر بتار�خ 020-2005

 .  العموم�ة والشروط التي �مكن ضمنها تفو�ضهاعلى األعمال
، بهدف االلتفاف 2010إنها منظومة متكاملة، تم وضع أر�انها منذ سنة 

على المساطر والتحكم في منح الصفقات. فالمشرفون المفّوضون على 
األعمال هم نفس المجموعة المتكونة من مؤسسات عموم�ة أو ذات 

) أو مؤسسات ENER, SNIM, ATTM, SNATاقتصاد مختلط (
)، وتقوم هذه المؤسسات بتنفیذ األشغال �صورة غیر MTCخصوص�ة (

قانون�ة أو تسندها �أسلوب العقد �ال�اطن لشر�ات خصوص�ة هي الشر�ات 
)، وعدد محدود من مقدمي الخدمات ، وهم MTC, STAMنفسها دائما (

 دائما نفس األشخاص.
إن هذه المنظومة قد أنشئت إذن من أجل االلتفاف على قواعد مدّونة 
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الصفقات، وضمان الحظوة ل�عض الشر�ات و�عض مقدمي الخدمات. 
واألخطر من ذلك أن رّب العمل لم �كن �مارس الرقا�ة المفروضة عل�ه، 

 المتعلق 2005 ینایر 30 الصادر بتار�خ 2005-020 رقم ط�قا للقانون 
 العموم�ة والشروط التي �مكن ضمنها على األعمال سلطة اإلشرافب

 .تفو�ضها
 جملة من ATTMفقد اتضح أن شر�ة سن�م �انت تمنح م�اشرة لشر�ة 

الصفقات المتعلقة بتنفیذ أشغال البنى التحت�ة، بدون أي مبرر لهذه 
) تخّولهما الحق في ATTMالممارسة. وال یبدو لنا أن س�طرة سن�م على (

االلتفاف على قواعد مدونة الصفقات العموم�ة. إن إحجام شر�ة سن�م عن 
القانون رقم تطبیق القواعد المقررة في مدّونة الصفقات �عد خرقا لقواعد 

 المتضمن مدونة 2010 یولیو 22 الصادر بتار�خ 2010 - 044
 2005-020 رقم ، وللقانون الصفقات العموم�ة ونصوصه التطب�ق�ة

 على األعمال سلطة اإلشراف المتعلق ب2005 ینایر 30الصادر بتار�خ 
 ا.العموم�ة والشروط التي �مكن ضمنها تفو�ضه

  )ENER, ATTM, SNATولوحظت نفس الممارسات عند شر�ات (
) لتمنحها STAM) و�ما (MTCالتي �انت تختار إحدى الشر�تین، إما (

صفقاتها المتعلقة بتنفیذ األشغال المتعلقة �البنى التحت�ة، بدون أن تكون 
هذه الممارسة مبررة من وجهة نظر المدونة الخاصة �الصفقات العموم�ة. 

تعتبر اللجنة أن هذه الممارسات مثیرة للر��ة ، الس�ما ونحن نعلم أن 
القواعد المط�قة على اإلشراف على األعمال �التفو�ض ال تتضمن عقو�ات 
واضحة ومحددة في حالة اإلخالل �المسطرة من قبل المشرف على العمل 
و/أو المشرف على العمل المفّوض، وهذا ما �حد �ثیرا من أهم�ة مثل هذه 

 القواعد. 
لهذا السبب ترى اللجنة أنه من الالزم توس�ع مجال تطبیق العقو�ات 

 2010 یولیو 22 الصادر بتار�خ 2010 - 044 رقم المقررة في القانون 
 بتار�خ 2016.014، والقانون رقم المتضمن مدونة الصفقات العموم�ة 
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 المتعلق �محار�ة الفساد، ل�شمل المشرفین على األعمال 2016 ابر�ل 14
بواسطة التفو�ض،  توخ�ا مز�د من الشفاف�ة في إجراءات إبرام وتنفیذ 

 اتفاق�ات اإلشراف على األعمال �التفو�ض.
 

وحتى ال �كون هناك مجال ألي تأو�ل ذاتي في المستقبل، توصي اللجنة 
المتعلق  2005-020القانون رقم  من 11�إلغاء الفقرة التال�ة من المادة 

 العموم�ة والشروط التي �مكن ضمنها على األعمال سلطة اإلشرافب
 :تفو�ضها

"... ومع ذلك، وعندما �ظهر أن المشرف على      
األعمال المـفــّوض قد اعتاد، في إطار ممارسة مهنته، ات�اَع 
قواعد ومساطر إجرائ�ة �عتبرها صاحب رب العمل مرض�ة، 
ف�مكن أن تنص اتفاق�ة اإلشراف على العمل �التفو�ض على 

 ات�اع هذه القواعد والمساطر". 
 

فالظاهر أن هذا االستثناء غیر مبرر، وأنه وسیلة لاللتفاف على قواعد 
 مدونة الصفقات العموم�ة.

�النظر إلى مجمل هذه الخروقات الملحوظة ، توصي اللجنة �طلب تعهد 
 السلطات القضائ�ة المختصة على أساس األحكام التال�ة:

 المتعلق �محار�ة 2016 ابر�ل 15 بتار�خ 2016.014- القانون رقم  -
الفساد، الس�ما المخالفات المتعلقة برشوة الو�الء العمومیین، والفساد في 

الصفقات العموم�ة، والمزا�ا غیر المبررة في الصفقات العموم�ة، والفساد في 
القطاع الخاص، وتضخ�م الفواتیر، والنفقات الوهم�ة، واالختالس، واإلخفاء، 

والتحط�م، وتبدید األموال �طرق أخرى، والتواطؤ، واإلعفاء غیر الشرعي، 
والمتاجرة �النفوذ، استغالل النفوذ، االستفادة غیر المشروعة، التر�ح غیر 

 المشروع، اإلخفاء ، إلخ.  
 المتضمن القانون 1983 یولیو 9 بتار�خ 83.162األمر القانوني رقم  -
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الجنائي ، الس�ما �اعت�ار القسم الثاني (جنا�ات وجرائم وجنح الموظفین 
  العمومیین أثناء ممارسة وظائفهم)، والفصل الرا�ع من ال�اب الثالث؛

 المتضمن 2010 یولیو 22 الصادر بتار�خ 2010 - 044القانون رقم  -
  وما �عدها).62 (الس�ما المواد مدونة الصفقات العموم�ة ونصوصه التطب�ق�ة

 
  - صفقات شر�ة سن�م وس�استها التجار�ة2القرار رقم  3.10

إن تحلیل الظروف التي اكتنفت إبرام صفقات سن�م، قد أظهر أن الشر�ة 
اعتادت أن تتدخل في م�ادین واسعة، �عیدة جدا من المهاّم المو�لة لها 

�موجب نظامها التأس�سي (ترت�ط هذه المهام أساسا �استغالل الحدید في 
مور�تان�ا). إن هذا التدخل الواسع �حكم م�اشرة  �ال�طالن على مجموع 
 العقود المبرمة خارج میدان تدخل سن�م �ما تبینه نصوصها التأس�س�ة. 

كما بّین التحلیل أن هناك غموضا في التشر�ع المطبق على شر�ة سن�م. 
فالظاهر أن اإلطار القانوني الذي �حكم مشتر�ات سن�م من اللوازم 

والخدمات واألشغال ل�س مرض�ا وال مقروءا. إذ یبدو من تحلیل الظروف 
التي اكتنفت إبرام الصفقات أن سن�م تتمتع بنظام "استثناء " یب�ح لها ات�اع 

قواعدها الخاصة �النس�ة لصفقاتها ولوازمها وخدماتها وأشغالها، �غض 
 یولیو 22 الصادر بتار�خ 2010 - 044القانون رقم النظر عن أحكام 

 . المتضمن مدونة الصفقات العموم�ة ونصوصه التطب�ق�ة2010
وقد مّكن تحلیل الظروف المح�طة �إبرام صفقات سن�م مالحظة مفعول 

هذه القواعد القائمة على االستثناء ، حیث اتضح أنها موغلة في العموم�ة، 
و�ترتب على ذلك أن اختراقها سهل، وال تبدو �حال من األحوال مناس�ة 

 لشر�ة اقتصاد مختلط، تعمل في قطاع حیوي �النس�ة للبلد.
ال تتضمن ومن الجدیر �الذ�ر أن هذه القواعد القائمة على االستثناء 

عقو�ات رادعة وواضحة ونوع�ة، في حالة انتهاكها من قبل سن�م، وهذا ما 
 �حّد إلى درجة �عیدة من أهم�ة مثل هذه القواعد. 

و�نتج عن ذلك أن ما اتضح من انعدام الشفاف�ة في مساطر صفقات 
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سن�م، ال �سمح بتحقیق حّد أدنى من احترام الم�ادئ الجوهر�ة للمشتر�ات 
 العامة، وهي الم�ادئ التي تتلخص في التنافس، والشفاف�ة، واإلنصاف؛ 
إن الوضع�ة القانون�ة للشر�ة ال �مكن اعت�ارها مرض�ة، على األقل من 
وجهة نظر المعاییر الدول�ة المعهودة في هذا المجال. و�تأكد األمر إذا 
علمنا أن نظام االستثناء المت�ع في شر�ة سن�م ال یبدو أنه مؤسس من 

الناح�ة القانون�ة، ما لم �كن هناك في الموضوع نص تشر�عي واضح لم 
 نّطلع عل�ه. 

وفي مثل هذا الس�اق، وعلى غرار شر�ة صوملك، فإننا نتساءل �جد�ة 
حول المستقبل القانوني لشر�ة سن�م. و�بدو لنا من األساسي العمل من 
أجل الق�ام �مراجعة شاملة للنظام القانوني الذي تخضع له شر�ة سن�م، 

والذي هو في الوقت الراهن نظام ملت�س و�ساعد على الكثیر من 
المخالفات للنظم المعمول بها. إن تأمین واست�قاء صفقات وعقود شر�ة 

سن�م �ستدعي التأطیر الصارم لظروف إبرامها وتنفیذها، و�حاطة ذلك �له 
 بنظام قانوني محدد ومقروء.  

ومهما �كن من أمر، و�النظر إلى الخروقات الملحوظة على مستوى 
�عض الصفقات التي أبرمتها شر�ة سن�م، فإن اللجنة توصي �طلب تعّهد 

 014-2016الجهات القضائ�ة المعن�ة، تأس�سا على أحكام القانون 
 المتعلق �مكافحة الفساد، ال س�ما المخالفات 2016 ابر�ل 15بتار�خ 

المتعلقة برشوة الو�الء العمومیین، والفساد في الصفقات العموم�ة، 
والمزا�ا غیر المبررة في الصفقات العموم�ة، والفساد في القطاع الخاص، 

وتضخ�م الفواتیر، والنفقات الوهم�ة، واالختالس، واإلخفاء، والتحط�م، 
وتبدید األموال �طرق أخرى، والتواطؤ، واإلعفاء غیر الشرعي، والمتاجرة 

�النفوذ، استغالل النفوذ، االستفادة غیر المشروعة، التر�ح غیر 
المشروع، اإلخفاء ، إلخ.  ونظرا لعمل�ة ب�ع منجم افدیرك ضمن إطار 
شراكة مشكوك فیها تضّررت فیها مصالح شر�ة سن�م �شكل صارخ، 

و�دون إعالم مجلس اإلدارة، و�صورة خارجة على القانون، فإن لجنة 
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التحقیق البرلمان�ة توصي بتوج�ه طلب �التعهد للسلطات القضائ�ة 
 ابر�ل 15 بتار�خ 014-2016المعن�ة، على أساس أحكام القانون 

 المتعلق �مكافحة الفساد.  2016
وتوصي اللجنة أ�ضا �إجراء تدقیق دولي في س�اسة سن�م التجار�ة، 

 توّخ�ا لمز�د من الشفاف�ة والفعال�ة.

: �عض التصرفات والوقائع واألفعال التي قد تشكل مخالفات 3 القرار رقم 3.11

�النس�ة لقانون مكافحة الفساد 

 المنطقة الحرة في نواذیبو: ب�ع العقارات 3.11.1  
�اعت سلطات المنطقة الحرة في نواذیبو ثالثین ألف متر مر�ع من 

. تشمل 2018-2015عقارات مدینة نواذیبو �المزاد العلني خالل الفترة 
الممتلكات التي تم تفو�تها على الخصوص "مر�ز مامادو توري "، ودار 

الش�اب، وم�اني إدار�ة عدیدة، وساحات عموم�ة مختلفة، وساحة خال�ة 
 تمت مصادرتها �حكم الواقع على حساب شر�ة مور�تل.

ومن خالل تحلیل الظروف التي اكتنفت ب�ع هذه األمالك العائدة إلى 
دومین الدولة العام أو الخاص، �ظهر أن مخالفات �ثیرة قد ارتكبت، 

سواء �ان ذلك من جانب اللجوء إلى مسطرة الب�ع �المزاد العلني ، أو 
من ناح�ة الظروف التي اكتنفت تحو�ل ملك�ة هذه العقارات إلى 

المستفیدین. 
القواعد الصارمة وتمكن مسطرة الب�ع �المزاد العلني من االلتفاف على 

 یونیو 5 الصادر بتار�خ 83.127التي یتضمنها األمر القانوني رقم 
 2010.080 المتضمن إعادة تنظ�م العقار والدومین، والمرسوم رقم 1983
 2010.089 الذي یلغي و�حل محل المرسوم 2010 مارس 31بتار�خ 
 83.127 المتضمن تطبیق األمر القانوني رقم 2000 یولیو 17بتار�خ 

  المتضمن إعادة تنظ�م العقار والدومین.1983 یونیو 5الصادر بتار�خ 
ولم یتّم إجراء أي مسطرة �إعادة تصن�ف أمالك الدومین المتنازل عنها. 
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د، من الناح�ة القانون�ة، خروج  والحال أن مسطرة التصن�ف هي التي تجسِّ
الملك موضوع التحو�ل من حوزة أمالك الدولة، و�ؤدي غ�اب هذه المسطرة 

إلى �طالن �ل التنازل الذي ق�م �ه، مما �عني أن هذه األمالك مازالت 
 على ذّمة الدولة أو البلد�ة.

وأظهرت أعمال لجنة التحقیق �ذلك أن هناك حاالت من التواطؤ بین 
المسؤولین عن العمل�ة و�عض المستفیدین المفترضین من عمل�ات ب�ع 

أمالك الدومین في نواذیبو. ومن أمثلة هذه األعمال المشبوهة الدالة على 
نوع التحایل الذي �ط�ع هذه العمل�ات، نذ�ر حالة شخص قّدم تصر�حا 

، أّكد ف�ه أن رئ�س منطقة نواذیبو الحّرة 22/06/2020مفّصال، یوم 
 في نواكشوط، وطلب منه أن �أذن له في 2015السابق قد اتصل �ه سنة 

 في  )G2, G3, G14 , H20استخدام اسمه لشراء القطع األرض�ة (
ل هذه القطع من �عُد إلى شخص آخر.  نواذیبو، وأنه سُ�حوَّ

 Société Protéinesوفي س�اق عملّ�ة مشبوهة أخرى، حصلت شر�ة (

d’Afrique du Nord ضمن عملّ�ة مزاد 50 و 49 و 47) على القطع 
علني مزعومة. و�عد التحقُّق من األمر، ظهر أن هذه القطع، التي تشكِّل 

 في الواقع ساحًة عموم�ة، لم �قع ب�عها �أي شكل من األشكال. 
ومهما �كن من أمر، ونظرا للخروقات المالَحظة، فإن اللجنة تقترح طلب 

د السلطات القضائ�ة المختصة، على أساس األحكام التال�ة:   تعهُّ
 2010 یولیو 22 الصادر بتار�خ 2010 - 044القانون رقم  -

) 14 و11 (الس�ما مادت�ه رقم المتضمن مدونة الصفقات العموم�ة
 من المرسوم رقم 120والنصوص المط�قة له (الس�ما المادة 

 )؛2010 مارس 31 بتار�خ 2010.080
، المتعلق 1983 یونیو 5 بتار�خ 83.127األمر القانوني رقم  -

 �إعادة تنظ�م العقار والدومین؛
 المتعلق �محار�ة 2016 ابر�ل 15 بتار�خ 2016.014القانون رقم  -

المخالفات المتعلقة برشوة الو�الء العمومیین، الفساد، الس�ما 
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والفساد في الصفقات العموم�ة،  والمزا�ا غیر المبررة في الصفقات 
العموم�ة، والفساد في القطاع الخاص، وتضخ�م الفواتیر، والنفقات 

الوهم�ة، واالختالس، واإلخفاء، والتحط�م، وتبدید األموال �طرق 
أخرى، والتواطؤ، واإلعفاء غیر الشرعي، والمتاجرة �النفوذ، استغالل 
النفوذ، االستفادة غیر المشروعة، التر�ح غیر المشروع، اإلخفاء ، 

إلخ.  
و�النظر إلى حاالت التواطؤ المسجلة أثناء أعمال التحقیق في بیوع 

مختلفة في نواذیبو، وهي البیوع التي �ان المستفید النهائي منها 
) المملو�ة لشخص�ة طب�ع�ة من عائلة الرئ�س SMIS SARLشر�ة (

السابق فإن اللجنة توصي �طلب تعهد السلطات القضائ�ة المختّصة 
لتحدید العالقة بین المستفیدین المفترضین من عمل�ات الب�ع وأي 
و�یل عمومي یتحلى، أو ال یتحلى، بوظ�فة انتخاب�ة، انطالقا من 

 (التر�ح غیر المشروع) على 15 (المتاجرة �النفوذ)، و13المواد 
  المتعلق 2016 ابر�ل 14 بتار�خ 2016.014أساس القانون رقم 

�محار�ة الفساد، الس�ما المخالفات المتعلقة برشوة الو�الء 
العمومیین، والفساد في الصفقات العموم�ة، والمزا�ا غیر المبررة في 
الصفقات العموم�ة، والفساد في القطاع الخاص، وتضخ�م الفواتیر، 
والنفقات الوهم�ة، واالختالس، واإلخفاء، والتحط�م، وتبدید األموال 
�طرق أخرى، والتواطؤ، واإلعفاء غیر الشرعي، والمتاجرة �النفوذ، 
استغالل النفوذ، االستفادة غیر المشروعة، التر�ح غیر المشروع، 

اإلخفاء ، إلخ.  
وتوصي اللجنة �طلب تعهد السلطات الوطن�ة المختصة بهدف إعالن  -

البیوع �المزاد العلني في الحیز العقاري لمدینة نواذیبو، في الفترة 
   ، �اطلًة و�دون أثر، بناء على األحكام التال�ة:2015-2019

 2010 یولیو 22 الصادر بتار�خ 2010 - 044القانون رقم  -
) 14 و11 (الس�ما مادت�ه رقم المتضمن مدونة الصفقات العموم�ة
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 من المرسوم رقم 120والنصوص المط�قة له (الس�ما المادة 
 )؛2010 مارس 31 بتار�خ 2010.080

 1983 یونیو 5 الصادر بتار�خ 83.127األمر القانوني رقم  -
 المتضمن إعادة تنظ�م العقار والدومین،

 المتعلق 2016 ابر�ل 15 بتار�خ 2016.014القانون رقم  -
؛15 و4،5،6،7،10�محار�ة الفساد، الس�ما المواد رقم 

 الصید والبن�ات القاعد�ة للموانئ: حالة الشر�ة  3.10.1
) IPRالمسماة  "الصناع�ة للصید والتمثیل" (

هذه الشر�ة مملو�ة ألشخاص مقر�ین من الرئ�س السابق استطاعوا 
تنظ�م عمل�ات احت�ال على نطاق واسع ترّتبت علیها عمل�ات تهرب 

ضخمة من الواج�ات الضر�ب�ة والرسوم الجمر��ة ورسوم الصید وغیر 
ذلك من المستحقات الج�ائ�ة، واستمرت هذه التصرفات في قطاع الصید 

 .2020 إلى 2012في الفترة من 
واستطاعت هذه الشر�ة أن تق�م شراكة مع شر�ات أجنب�ة فاعلة في 

قطاع الصید الصناعي. وأص�حت هذه الشر�ات تعمل انطالقا من سفینة 
 سفن، هي 3) ، تقوم Ocean Freshتعمل �مصنع تجمید تسمى (

، بتزو�دها �محصولها، وتحظى هذه 2المسماة  تاز�ازت و آكشار وآكشار
السفن الثالث �جواز مرور من وزارة الصید واالقتصاد ال�حري، یتم 

تجدیده من فترة ألخرى، لتمكینها من الصید وتحو�ل شحناتها في عرض 
) �صورة غیر مشروعة. Ocean Freshال�حر إلى سفینة التجم�ع (

وهكذا تم جمع أموال طائلة مقابل حرمان المجموعة الوطن�ة مما سیرجع 
، ورسوم SMCPلها من حقوق جمر��ة، وضرائب، ورسوم، و�تاوات 

المطقة الحرة، وحقوق المیناء...، �ّل ذلك طیلة عشر سنوات من 
التهّرب. 

 في مقابل هذا التهر�ب من تحو�الت وصلت IPRوقد استفادت شر�ة 
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إلى ثالثة وعشر�ن ملیونا وتسعمائة وثمان�ة عشر ألفا وس�عمائة 
) دوالرا  أمر�ك�ا، تم تحو�لها إلى مور�تان�ا أو 23.918.730وثالثین (

إلى الخارج في حسا�ات في بنوك الصین، وهونغ �ونغ، وألمان�ا، 
و�یرلندا، وسنغافورة (راجع المعط�ات في الملحق). وتقّدر الكمّ�ات التي 

) مائتین وثمانین ألف طن. 280.000تم تحو�ل شحنها �التحایل �حدود (
ومن ناح�ة أخرى، تعّرفت لجنة التحقیق البرلمان�ة على مجموعة من 
الشر�ات التي تمارس نشاطات جّد مشبوهة. و�مكن أن نذ�ر من هذه 

 Top Lux Holding, Sine Rice la Société Capitalالشر�ات 
Express Logistic la Société El Majed TP, société National 
Logistic Corporate, société Akhi Pêche, Tanit Fish Food ,   

كة استفادت. وقد  Mauri Portو  األخیرة من تحو�الت مال�ة مر��ة  ال�ش
 جدا (انظر التحو�الت المرفقة). 

و�النظر إلى التشر�عات المنظمة لقطاعات ال�حر�ة، والصید، والجمارك، 
وصرف العمالت، فإن اللجنة توصي �طلب تعهد السلطات القضائ�ة 

 ابر�ل 15 بتار�خ 014-2016المختصة، تأس�سا على القانون 
الس�ما المخالفات المتعلقة برشوة   المتعلق �مكافحة الفساد،2016

الو�الء العمومیین، والفساد في الصفقات العموم�ة، والمزا�ا غیر المبررة 
في الصفقات العموم�ة، والفساد في القطاع الخاص، وتضخ�م الفواتیر، 

والنفقات الوهم�ة، واالختالس، واإلخفاء، والتحط�م، وتبدید األموال �طرق 
أخرى، والتواطؤ، واإلعفاء غیر الشرعي، والمتاجرة �النفوذ، واستغالل 

النفوذ، واالستفادة غیر المشروعة، والتر�ح غیر المشروع، واإلخفاء إلخ. 
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 التوص�ات العامة للجنة التحقیق البرلمان�ة .4
 

 في نها�ة أعمال التحقیق، تتقدم لجنة التحقیق البرلمان�ة �التوص�ات التال�ة:
 

 في میدان المشتر�ات العامة  4.1
 

 إصالح النصوص المط�قة على  4.1.1
 الشر�ات ذات االقتصاد المختلط
لقد عاینت لجنة التحقیق البرلمان�ة، �ما سبق التنب�ه إل�ه، أن اإلطار 

القانوني المطبق على مشتر�ات األشغال واللوازم والخدمات، على مستوى 
 شر�تي سن�م وصوملك، إطار غیر واضح، وغیر مطمئن، وغیر مفهوم.
فیتعّین بناء على ذلك التوجه إلى ص�اغة نص تشر�عي یتضمن استثناء 

واضحا من مدونة الصفقات العموم�ة �النس�ة للمشتر�ات الخاصة 
بنشاطات شر�تي سن�م وصوملك، وعند االقتضاء، إضافة �عض الشر�ات 

 األخرى التي تعمل في مح�ط تنافسي. 
غیر أن هذه الترتی�ات االستثنائ�ة، ال ین�غي أن تتضمن التراجع عن 
الم�ادئ الجوهر�ة الخاصة �المساواة في المعاملة، واإلنصاف، وحر�ة 

التنافس، والشفاف�ة، وال ین�غي السماح بتوس�ع هامش المناورة في اخت�ار 
 نوع المسطرة المت�عة.

و�ستحسن من جهة أخرى أن �حظر �صورة حازمة ونهائ�ة على الشر�ات 
العموم�ة الق�ام �مشتر�ات خارجة عن نطاق هدفها االجتماعي، وذلك لمنع 
استغالل هذه المؤسسات �بدیل للدولة، في إطار عمل�ات تفو�ض اإلشراف 

 على األعمال، �ما لوحظ في السنوات األخیرة. 
و�مكن في هذا الس�اق إنشاء وحدة إدار�ة مكلفة برقا�ة الشر�ات ذات 
الرسامیل العموم�ة، ضمن اله�كل التنظ�مي لسلطة تنظ�م الصفقات 
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 العموم�ة، وذلك بهدف ضمان مراق�ة دق�قة لهذه المؤسسات.
 

 تأكید تحر�م اللجوء إلى تفو�ض  4.1.2
اإلشراف على األعمال الهادف إلى 
االلتفاف على تطبیق قواعد مدونة 

 الصفقات العموم�ة
ترى لجنة التحقیق البرلمان�ة أنه، �النظر إلى ما ُسّجل من ممارسات 

مرفوضة ف�ما یتعلق �اللجوء إلى تفو�ض اإلشراف على األعمال، فقد 
 یتعّین على السلطات العموم�ة:  

- أن تستوضح من المصالح اإلدار�ة حول الحاالت االفتراض�ة واألهداف 
 المتوخاة من اللجوء إلى اتفاق�ة تفو�ض اإلشراف على األعمال؛

- أن تؤ�د في النصوص المطّ�قة على أهم�ة االحترام الصارم لمدونة 
الصفقات العموم�ة من قبل المشرف على األعمال المفّوض، وعلى 

 العقو�ات المترت�ة على عدم احترام هذا الواجب.
- أن تذّ�ر في النصوص المط�قة �أن هذه االتفاق�ات تشكل في حد ذاتها 

صفقات عموم�ة تتعلق �خدمات فكر�ة، وأنها خاضعة ألحكام مدونة 
 الصفقات العموم�ة.

 
 تحسینات نوع�ة على مستوى الشراء  4.1.3

 العمومي
a.  ف�ما یتعلق �النفاذ إلى الصفقات العموم�ة من قبل

 المتنافسین المحتملین من �ل األحجام 
و�صورة أكثر وضوحا، توصي لجنة التحقیق البرلمان�ة �أن تعمل السلطات 

العموم�ة على ضمان نفاذ جم�ع المتنافسین المحتملین إلى الصفقات 
 العموم�ة، مهما �انت أحجامهم. 

 ولتحقیق ذلك یتعّین على السلطات العموم�ة:
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i(  إقامة ُأطر منسجمة ومستقّرة على المستو�ات المؤسس�ة والتشر�ع�ة
 والتنظ�م�ة.

ii(  الدعوة إلى التنافس، والحّد من اللجوء إلى االستثناءات وأحاد�ة
المصدر؛ إذ ین�غي أن تص�ح المساطر التنافس�ة هي المع�ار، 

حتى �كون إبرام الصفقات العموم�ة في خدمة اكتساب مز�د من 
النجاعة ومحار�ة الفساد، وفي خدمة الحصول على أسعار عادلة 

ومنطق�ة وتنافس�ة. وفي حالة ما إذا �انت �عض الظروف 
االستثنائ�ة تبرر الحّد من استدعاء التنافس، وتقتضي التوجه إلى 

مصدر أحادي، فإن مثل هذه االستثناءات ین�غي أن تكون محّددة، 
ومعروفة سلفا، ومبررة �صورة دائمة ومطا�قة لألصول، �ما ین�غي 

أن تخضع هذه الحاالت لرقا�ة مناس�ة تأخذ �عین االعت�ار 
احتماالت الفساد المتنام�ة، �ما في ذلك الفساد الذي �كون مصدره 

 الموردون األجانب. 
b. في میدان الشفاف�ة 

توصي اللجنة البرلمان�ة السلطات العموم�ة بتشج�ع المشار�ة الشفافة ألي 
 منافس �شارك في مسطرة إبرام صفقة أو عقد عمومیین.

 ولتحقیق ذلك یتعّین على السلطات العموم�ة: 
i(  أن تتصّور وتتا�ع إنجاز مسطرة مّوحدة إلدخال جملة من التعد�الت

 على منظومة الصفقات العموم�ة.
ii(  أن تبدأ في حوار شّفاف ومنتظم مع الموردین والجمع�ات المهن�ة

من أجل عرض أهداف إبرام الصفقات العموم�ة، ومن أجل التأّكد 
 من حسن فهم الجم�ع للصفقات وما تثیره من تطّلعات. 

iii(  التشج�ع على تحسین األداء عن طر�ق تقی�م منظومة إبرام
الصفقات العموم�ة، سواء على مستوى الصفقات المعقودة، أو على 

مستوى المنظومة في مجملها، أو مختلف مستو�ات الحكومة، في 
حدود اإلمكان؛ على أن �كون تقی�م نتائج مسار إبرام الصفقات 
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 دور�ا ومنهج�ا.  
iv(  تطبیق آل�ات واضحة للمراق�ة، من أجل تشج�ع استشعار المسؤول�ة

على امتداد دورة إبرام الصفقات العموم�ة، و�دخال مساطر مناس�ة 
 لالعتراض والمعاق�ة. 

v(  المواءمة بین الم�ادئ التي تحكم إبرام الصفقات العموم�ة على
مستوى جم�ع المصالح العموم�ة ، �ما في ذلك األشغال العموم�ة، 
 ومشار�ع الشراكة بین القطاعین العام والخاص، وامت�ازات التنازل.

ومن ناح�ة أخرى، توصي لجنُة التحقیق البرلمان�ُة السلطاِت العموم�َة 
�السهر على تحقیق مستوى مناسب من الشفاف�ة في منظومة إبرام 

 الصفقات العموم�ة في �ل مراحل دورة اإلبرام.     
 ولتحقیق ذلك یتعّین على السلطات العموم�ة:

i(  تشج�ع المعاملة العادلة والمنصفة للموردین المحتملین، بوضع
ضوا�ط الشفاف�ة في الوقت المناسب وفي جم�ع مراحل دورة إبرام 
مسطرة الصفقات العموم�ة، مع مراعاة الحاجة المشروعة لحما�ة 

األسرار التجار�ة، والمعلومات الحصر�ة، وغیر ذلك من االعت�ارات 
 المتعلقة �السر�ة.

ii(  تسل�ط مز�د من الضوء على دورات المال�ة العموم�ة، من بدا�ة
مسار إعداد المیزان�ة، وحتى نها�ة دورة الصفقة العموم�ة، وذلك من 
أجل (ا) إطالع األطراف المعن�ة على أولو�ات اإلنفاق العمومي؛ و 

(ب) تمكین المسؤولین العمومیین من تنظ�م إبرام الصفقات 
 العموم�ة، من منظور استرات�جي.

iii(  ضرورة اإلصرار على مستوى عال من النزاهة لدى جم�ع الفاعلین
 المشار�ین في دورة إبرام الصفقات العموم�ة.

iv(  وضع أدوات ذات طا�ع عام تستهدف الوصول إلى مستوى أعلى
من النزاهة في القطاع العمومي، وتكی�ف هذه األدوات مع المخاطر 

 الخاصة بدورة إبرام الصفقات العموم�ة.
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v(  تنظ�م برامج تكو�ن�ة في میدان النزاهة لصالح الو�الء العمومیین
والخصوصیین المكلفین �إبرام الصفقات العموم�ة، من أجل تعبئتهم 
حول المخاطر التي تواجه النزاهة، مثل الرشوة، والغش، والتواطؤ، 

 والتمییز. 
vi(  ،وضع متطل�ات ملزمة للموّردین تشمل آل�ات الرقا�ة الداخل�ة

و�جراءات المطا�قة، و�رامج مكافحة الرشوة؛ ومتا�عة ذلك �ص�غ 
 مناس�ة. 

 
c.  في میدان دمج الصفقات العموم�ة داخل المسارات العامة

لتسییر المال�ة العامة وتحضیر المیزان�ة وتقد�م الخدمات 
 العموم�ة 

تقترح لجنُة التحقیق البرلمان�ة، على السلطات العموم�ة، العمَل على تشج�ع دمج 
الصفقات العموم�ة داخل المسارات العامة لتسییر المال�ة العامة وتحضیر المیزان�ة 

 وتقد�م الخدمات العموم�ة.
 ولتحقیق ذلك ین�غي للسلطات العموم�ة:

i(  أن تعقلن النفقات المرت�طة �إبرام الصفقات العموم�ة، عبر إدماج
مسارات إبرام الصفقات ضمن اإلطار العام لتسییر المال�ة العامة، 

�صورة تسمح �فهٍم أحسَن للنفقات المخصصة للصفقات العامة، 
الس�ما التكال�ف اإلدار�ة المترت�ة علیها.  و�ناء على ذلك ین�غي أن 
تؤخذ التزامات المیزان�ة حسب آل�ات تتفادى تشتیت الجهود وتتوخى 

التشج�ع على استعمال تقن�ات ناجعة في میدان إبرام الصفقات 
 العموم�ة.

ii(  الحرص على إعداد خطط سنو�ة تعدها المصالح المعن�ة �إبرام
 الصفقات؛

iii(  ،تشج�ع إعداد المیزان�ة والتمو�الت، ضمن منظور متعّدد السنوات
ضمانا لمز�د من ترشید التصور والتخط�ط لدورة إبرام الصفقات 
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 العموم�ة.  
iv(  مواءمة الم�ادئ الجاري بها العمل في میدان إبرام الصفقات

العموم�ة على مستوى مختلف المرافق العموم�ة، �ما في ذلك 
األشغال العامة، والشراكة بین القطاعین العام والخاص، وامت�ازات 

 التنازل، عند االقتضاء.
 

 في میدان تسییر الممتلكات العقار�ة العموم�ة 4.2
توخ�ا لتفادي المخالفات المرت�طة �منح الممتلكات العقار�ة العموم�ة، 

تشجع اللجنُة البرلمان�ة السلطاِت العموم�َة على اعتماد نصوٍص جدیدة 
 تْضمن على األقل: 

وجود منظومة فعالة لتسییر الحاالت التي تتم فیها ح�ازة أراضي  -
الدومین العام ألغراض خصوص�ة، �صورة مختلفة عن نظام التنازل 

العقاري (طر�قة اتفاق�ة الح�ازة المؤقتة للدومین العام أو الدومین 
 الخاص، مثال).

إ�جاد آل�ة تنافس�ة وشفافة النتقاء من �حوزون دومین الدولة على  -
أساس خصوصي، و�كون ذلك شامال، ف�ما عدا حاالت االستثناء 

 المبرر �صورة سل�مة. 
إقرار وجوب تقی�م مصالح العقارات للقطع األرض�ة المرشحة للمنح  -

عن طر�ق التنازل، �صورة منهج�ة ومكتملة الشكل. و�دون ذلك �عتبر 
 التنازل �اطال. 

إن هذه اإلجراءات ضرور�ة ف�ما نرى لتفادي فقدان ق�مة أمالك الدولة 
العقار�ة، ولتجنب مخاطر المحا�اة (التنازل مقابل ثمن زهید، أو مقابل 

 خدمات تقل ق�متها عن ق�مة العقار المتناَزل عنه).
ومن ناح�ة أخرى، و�النظر إلى الخروقات المسّجلة في میدان التنازالت 
العقار�ة، فإّن لجنة التحقیق البرلمان�ة تدعو السلطات العموم�ة، حسب 

اإلمكان، وعمال �النصوص القانون�ة السار�ة، إلى الق�ام بتحق�قات، تجر�ها 
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المصالح العقار�ة المختصة، بهدف التحّقق من سالمة مسار عمل�ة التنازل 
عن العقارات العموم�ة. و�عني ذلك �صورة خاصة التأكَُّد من حق�قة إجراء 

عمل�ات إعادة التصن�ف الضرور�ة قبل �ل تنازل، وطلب تعّهد المحاكم 
المختّصة للحصول على إ�طال التنازل غیر الشرعي، و�رجاع القطع 

 المْعِنّ�ة إلى الدومین العام متى �ان ذلك ممكنا.  
 

 في میدان تشج�ع االستثمار 4.3
الحظت لجنة التحقیق البرلمان�ة أن مدّونَة االستثمار الحال�ة تعتبر نّصا 

عصر�ا ومالئما لمتطّل�ات االستثمار في مور�تان�ا. غیَر أنه لتفادي �عض 
ع  االختالالت وتحاشي فوات �عض الفرص االستثمار�ة، فإن اللجنة ُتشجِّ

 السلطاِت العموم�َة على:
توس�ع نطاق االستفادة من اتفاق�ة المقر، ل�شمل قطاعات أخرى لها  -

 أهمیتها �النس�ة لالقتصاد المور�تاني؛
االمتناع عن سن القوانین الموضوعة "على المقاس"، وعن المصادقة  -

على اتفاقات خاّصة، لن تؤّدي إال إلى نوع من "الهروب إلى األمام" 
في ال�حث عن المیزات التفضیل�ة واالستثناءات المؤّد�ة إلى انتهاك 

  مبدأ المساواة في المعاملة بین المستثمر�ن.
 

 

 رئیس لجنة التحقیق البرلمانیة                                                المقرر العام للجنة
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